
PANSTWOWY POWlATOWY
lNSPEKToR SANlTARNY

W Sonoku
ul. Jezierskiego 39

38-500 Sonok

Znok sprowy: PSK.471.1 .l00.20l8 Sonok, dnio l 0 wrześnio 2018 r"

D ECYZJ A

Poństwowy Powiotowy lnspektor Sonitorny w Sonoku
arI.37 ust. l ustowy z dnio 14 morco l9B5
(Dz. U. 2017 r. poz. 1261,zpożn.zm.),

_ ort. l04 i ort. l O7 kodeksu postępowonio odministrocyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.

1257,zpożn.zm.),
- oń. 2 pkt ] 8, ort. 12 ust. l,

o zbiorowym zoopotrzeniu w
(Dz. U. z 201B r. poz. 1 1 52),

§ 3 ust. l, § 4 ust. 3 pkt 1 lit d oroz §

zdnio 7 grudnio 2017 r. w sprowie
ludzi (Dz. lJ"z2017 r. poz"2294)

po rozpotrzeniu sprowozdonio z bodoń nr 771l0?l2018lMl1 zdnio l0.09.2018 r.

probek wody pobronej w romoch kontroli wewnętrznej z wodociqgu sieciowego Średnie

Wielkie gm.Zagórz

STWlERDZA
przydolnoŚĆ wody do spożyciq zwlw wodociqgu.

UZASADNlENlE -

W dniu l0.0?.20l8 r. /doto wpływu/ prreJsto*iono wyniki bodonio probek wody
pobronych W dniu 07.09.2018 r. celem potwierdzenio wykononio wydonej pr^ez

ioństwowego powiotowego lnspektoro Soniiornego w Sonoku decYzji odministrocYjnej

znok sprow/: PSK. 470.1 .100.2Ol B r. z dnio 07.09.2O1B r. z końcówki wodociqgu sieciowego

Średnie Wielkie gm. Zagórz.
Probki wody pobrono 7 wyznaczonego punktu poboru wody, o kiorym mowo

w§ 4ust.3 pkt l lit drozporzqdzenio MinisiroZdrowiozdnio 7grudnio 2017 r,wsProwie
jo kości wody przeznoczon ej d o spożycio przez lu dzi,

polskie Loborotorio Bodowcze JARS Sp. zo.o., uI. KoŚcielno 2o,05-1l9 Legionowo,

Filio Południe, ul" Fobryczno 7, 41-4O4 Mysłowice, sporzqdziło sprowozdonio z bodoń

nr 771lO9l2OlBlMl1 zdnio l0.09.2OlB r" no podstowie ktorych stwierdzono, iŻ bodone
probki wody odpowiodojq worunkom określonym w § 3 ust, l rozporzqdzenio Minisiro

Żdrowio z dnio 7 grudnio 2017 r. w sprowie jokości wody przeznacaonej do spoŻycio Pr7ez

ludzi.

dziołojqc no podstowie:
r. o Poństwowej lnspekcji Sonitornej

Ą i 5 ustowy z dnio 7 czerwcq 200l r.

wodę i zbiorowym odprowodzoniu ścieków

2l ust. 1 pkt 1 rozporzqdzenio Ministro Zdrowio
jokości wody przełnaczonej do spożycio przez



No podstowie § 2l usi. 1 pkt 1 w/w rozporzqdzenio oroz no podslowie sprowozdoń
z bodonio wody, włoŚciwy poństwowy powiotowy lub poństwowy groniczny inspektor
sonitorny stwierdzo przydotnośc wody do spożycio,

Decvzje wvdono celem poinformowonio przez burmistrzo mieszkońców o jokości
wodv przeznoczonej do spozvcio przez ludzi.

Biorqc pod uwogę powyzsze Poństwowy Powiotowy lnspektor Sonitorny w Sonoku
orzekł jok w sen,f encji decyzji.

Po UCZEN lE

Od niniejszej decyzji słuzy stronie prowo wniesienio odwołonio do Podkorpockiego
Poństwowego Wojewódzkiego lnspektoro Sonitornego zo pośrednictwem tut. lnspektoro
Sonitornego w ierminie l4 dni od dnio jej doręczenio.

W trokcie biegu terminu do wniesienio odwołonio strono moze zrzec się prowo do
wniesienio odwołonio wobec Poństwowego Powiotowego lnspektoro Sonitcrrnego
w Sonoku, ktory wydoł decyzję.

Z dniem doręczenio Poństwowemu Powiotowemu lnspekiorowi Sonitornemu
w Sonoku oŚwiodczenio o zrzeczeniu się prowo do odwołonio przez ostotniq ze stron
postępowonio, decyzjo s,toje się ostoteczno i prowomocno.

Otrzymujq:
l. Zokłod Usług Technicznych Społko żo.o,, ui. Bieszczodzko 5, 38-540 Zogórz
2. Burmistrz Miosto i Gminy Zagou,38-540 Zagórz, u|.3 Mojo 2
3. Slorosto Powiofu Sonockiego. ul. Rynekl, 38-500 Sonok
4. a/a

Do wiodomości:
5. Podkorpocki Poństwowy Wojewodzki lnspektor Sonitorny


