
Państwowy Powiatowy Stalowa Wola dnia 29.01.2009 r.
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

– art.  4 ust.  1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

– art.  104  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),

– art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

– § 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:
Oddział  Laboratoryjny  Pracownię  Higieny  Komunalnej  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  – 
Epidemiologicznej  w  Stalowej  Woli:  Sprawozdanie  z  badań  Nr:  POL/HK.490-1-16/09  z  dnia 
26.01.2009 r., próbka wody pobrana w dniu 20.01.2009 r. z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, 
punkt poboru – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1,

oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia  

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu dla HSW Stalowa Wola 

  
UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego jakości wody, na rok 2009 upoważniony 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał w dniu 20.01.2009 r. próbkę wody z 
sieci wodociągu dla HSW Stalowa Wola, punkt poboru: – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stalowej 
Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 
marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 
417). 
Na  podstawie  wyniku  przeprowadzonego  badania  stwierdzono,  iż  jakość  wody pod  względem 
fizykochemicznym  nie  odpowiada  wymogom  określonym  w  w/w  rozporządzeniu  z  uwagi  na 
podwyższoną  mętność.  Skład  bakteriologiczny  wody  jest  stabilny  i  odpowiada  wymogom 
rozporządzenia.
Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, z dnia 19.02.2008 r. 
znak PSK.453-3-2-1/08, zobowiązano właściciela wodociągu do doprowadzenia jakości wody do 
wymagań w/w rozporządzenia, w zakresie mętności w terminie do dnia 31.12.2009 r.
Po  rozważeniu  stopnia  zagrożenia  dla  zdrowia,  Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w 
Stalowej Woli stwierdza w dalszym ciągu warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.
   



Państwowy Powiatowy Stalowa Wola dnia 29.01.2009 r.
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

D E C Y Z J A
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli działając na podstawie:

– art.  4 ust.  1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

– art.  104  ustawy z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  Postępowania  Administracyjnego  (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.),

– art. 12 ust. 5 ustawy a dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)

– § 14 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

po zapoznaniu się z wynikami badania wody, przeprowadzonego przez:
Oddział  Laboratoryjny  Pracownię  Higieny  Komunalnej  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  – 
Epidemiologicznej  w  Stalowej  Woli:  Sprawozdanie  z  badań  Nr:  POL/HK.490-1-15/09  z  dnia 
26.01.2009 r.,  próbka wody pobrana w dniu 20.01.2009 r.  z wodociągu w Stalowej Woli, punkt 
pobierania – Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11,

stwierdza
 przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli 

  
UZASADNIENIE

Na podstawie harmonogramu monitoringu kontrolnego jakości wody, na rok 2009 upoważniony 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli, pracownik Powiatowej 
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Stalowej Woli pobrał w dniu 20.01.2009 r. próbkę wody z 
sieci  wodociągu  dla  miasta  Stalowa  Wola,  ujęcie  wody w  Stalowej  Woli,  punkt  pobierania:  – 
Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 11, w zakresie określonym rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417). 
Na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  badań  stwierdzono,  iż  jakość  wody pod  względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiada wymogom określonym w w/w rozporządzeniu. 
Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności faktyczne oraz wyniki badań określone w decyzji Nr 
PSK.453-3-1-21/08 z dnia 21.01.2009 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej 
Woli stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu dla miasta Stalowa Wola, 
ujęcie wody w Stalowej Woli.
   


