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PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

w Sanoku 
ul. Jezierskiego 39 

38-500 Sanok

Znak sprawy: PSK.470.1.93.2018 Sanok, dnia 17 sierpnia 2018 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:
art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 201 7 r. poz. 1261, z późn. zm.),
art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257, z późn. zm.),
art. 2 pkt 18, art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152),
§ 3 ust. 1, § 4 ust. 3 pkt 1 lit d, § 20 ust. 3 pkt 6 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 185-S/Z/1466/2018 z dnia 
13.08.2018 r. próbek wody pobranych w dniu 07.08.2018 r. przez Centralne Laboratorium 
Wody i Ścieków MPGK sp. z o.o., 38-400 Krosno ul. Fredry 12 z końcówki wodociągu Punktu 
Lekarskiego i Domu Ludowego w Odrzechowej ul. Miodowa , 38-530 Zarszyn

W dniu 13.08.2018 r. /data wpływu/ przedstawiono wyniki badania próbek wody 
pobranych z końcówki, wodociągu Punktu Lekarskiego i Domu Ludowego 
w Odrzechowej ul. Miodowa z zakresu monitoringu parametrów grupy A.

Próbki wody pobrane zostały ze stałych punktów poboru wody, o których mowa 
w§ 4 ust. 3 pkt 1 lit d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w związku z prowadzonym 
postępowaniem egzekucyjnym.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o o .  38-400 Krosno 
ul. Fredry 12, Centralne Laboratorium Wody i Ścieków Pracownia Chemii i Bakteriologii 
Wody, 38-48- Rymanów, Sieniawa ul. Dworska 6 sporządziło sprawozdanie z badań, na 
podstawie których stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom 
określonym w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE



Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia oraz na podstawie sprawozdań 
z badania wody, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor 
sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia.

Decyzję wydano celem poinformowania przez wójta odbiorców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku 
orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora 
Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

1. Wójt Gminy Zarszyn , 38-530 Zarszyn ul. Bieszczadzka 74
2. Starosta Powiatu Sanockiego, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
3. a/a
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Znak sprawy: PSK.470.1.97.2018 Sanok, dnia 29 sierpnia 2018 r.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku działając na podstawie:
art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. 2017 r. poz. 1261, z późn. zm.),
art. 104 i art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1257, z późn. zm.),
art. 2 pkt 18, art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1152),
§ 3 ust. 1, § 4 ust. 3 pkt 1 lit c oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu sprawozdania z badań znak: OLS.LHK.9052.2.161.2018 (nr próbki 
z rejestru 836/2018) z dnia 27.08.2018 r. próbek wody pobranych w dniu 22.08.2018 r„ 
protokół nr PSK.443.5.36.2018 z wodociągu sieciowego w Zarszynie /sieć rozdzielcza ZGK 
Zarszyn/

W dniu 22.08.2018 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano próbki 
wody do badania w ramach monitoringu parametrów grupy A z końcówki wodociągu 
sieciowego w Zarszynie /sieć rozdzielcza ZGK Zarszyn/.

Próbki wody pobrane zostały ze stałego punktu poboru wody, o którym mowa 
w§ 4 ust. 3 pkt 1 lit c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z zatwierdzonym na rok 2018 
harmonogramem.

Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie 
Oddział Laboratoryjny w Sanoku sporządziło sprawozdanie z badań, na podstawie 
którego stwierdzono, iż badane próbki wody odpowiadają warunkom określonym w § 3 
ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE



Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia oraz na podstawie sprawozdań 
z badania wody, właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor 
sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia.

Decyzję wydano celem poinformowania przez wójta mieszkańców o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku 
orzekł jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tut. Inspektora 
Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Sanoku, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
w Sanoku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, ul. Cicha 21
2. Wójt Gminy Zarszyn, 38-530 Zarszyn
3. Starosta Powiatu Sanockiego, ul. Rynekl, 38-500 Sanok
4. a/a


