
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
w Ropczycach

39-100 Ropczyce,  ul.  Mickiewicza 57

Ropczyce, 06.04.2021 r.

znak sprawy: PSK. 9020.3.2.1.2.2021

DECYZJA
Na podstawie:

1)   art.  4 ust.1  pkt  1  ustawy z dnia  14.03.1985  r.  o Państwowej  lnspekcji  Sanitamej  (Dz.  U.  z 2021  r.
pOz.195)

2)   art.  104  ustawy  z  dnia  14.06.1960  r.  -Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2020  r.

poz. 256),
3)   art.  12 ust.  1  ustawy z dnia 7.06.2001  r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.   poz. 2028),
4)   §  21  ust.   1  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  07.12.2017  r.  w  sprawie jakości  wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po    przeprowadzeniu    badania   próbek   wody   pobranych    w    dniach    09.02.2021    r.,    02.03.2021r.,
09.03.2021r.  z  Wodociągu  Sędziszów  Młp.,  (sprawozdania  z  badań:  DL.LHK.9052.1.37.202l  z  dnia
12.02.2021    r.,    DL.LHK.9052.2.36.2021    z   dnia    17.03.2021    r.    i   DL.LHK.9052.2.33.2021    z   dnia
05.03.2021  r.)

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Ropczycach

stwierdza

przydatność wody z Wodociągu Sędziszów Młp. do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W  dniach  09.02.2021  r.,  02.03.2021r.,  09.03.2021r.  w ramach nadzoru  sanitamego  pobrano  do
badania  laboratoryjnego  próbki   wody  pochodzące  z  Wodociągu   Sędziszów  Młp.   (nr  protokołów:
PSK.9020.3.2.1.2021, PSK.9020.33.11.2021, PSK.9020.33.10.2021 ).
Na podstawie  wyników  badań  laboratoryjnych  przeprowadzonych  przez  Laboratorium  Wojewódzkiej
Stacji  Sanitamo-Epidemiologicznej  w  Rzeszowie  (sprawozdania  z  badań  Nr DL.LHK.9052.1.37.2021
zdnia  12.02.2021  r.,  DL.LHK.9052.2.36.202l  z  dnia  17.03.2021  r.  i  DL.LHK.9052.2.33.2021  z  dnia
05.03.2021  r.) w próbkach tych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników mf-
krobiologicznych,  co  oznacza,  że woda w w/w wodociągu odpowiada wymaganiom  stawianym przez
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoży-
cia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Decyzję wydaje się w celu poinfomowania konsumentów o jakości wody.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje
Wojewódzkiego lnspektora Sanitamego,
dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1.    PGKiM
2.    a/a.

Sp. z o.o, 39-120 Sędzisz

* \rirćBienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego
Śr€drrict.Wćh` tutejszego lnspektora, w teminie  14 dni od



lNFORMACJA 0 PRZETWARZANIU  DANYCH OSOBOWYCH
Realizacja obowiązku,  o którym  mowa w art.13 ust.1  i 2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych   i  w  sprawie  swobodnego   przepływu  takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy  95/46/VVE   (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO":
Administratorem  danych  osobowych  jest  Państwowy  Powiatowy  lnspektor  Sanitarny  z  siedzibą  w Ropczycach,
ul.  Mickiewicza 57,  39-100 Ropczyce.
Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)   realizacji  bieżącego  lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia  14 marca  1985r.
o Państwowej  lnspekcji Sanitarnej  (podstawa art. 6 ust.1  lit. c,  e; art 9 ust.2 lit.  b , g,  h,  i, j RODO),
b)   archiwalnych,   naukowych,   dowodowych,   statystycznych,   analitycznych   i  administracyjnych  w  interesie
publicznym  (podstawa z art. 6 ust.1  lit.  c i art.  9 ust. 2  lit. j RODO).

Osobom,  których  dane  są przetwarzane  przysługują:  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  prawo  otrzymania  kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do
usunięcia  danych,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania
danych osobowych,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  wskazany  w  przepisach  o  narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach.   Dane   osobowe   mogą   zostać   przekazywane   następującym   odbiorcom:   operatorom   pocztowym
i kurierom.    Dane    mogą   być   przekazywane    również    instytucjom    określonym    przez    przepisy    prawa   oraz
podwykonawcom   (podmiotom   przetwarzającym)   np.   firmom   informatycznym   wykonującym   usługi   na   rzecz
Administratora.  Podanie  danych  osobowych jest wymagane  obligatoryjnie  przez Administratora,  w celu  realizacji
bieżącego  lub zapobiegawczego  nadzoru  sanitarnego  na  podstawie  ustawy  o  Państwowej  lnspekcji  Sanitarnej.
W sprawie ochrony swoich danych  osobowych  może  Pani/Pan skontaktować się z  lnspektorem  Ochrony Danych
poprzeze-mail:iQd@pssęLopczvce.PJ


