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DEcYzJA
PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie działając na podstawie art.1 pkt l,
art.4 ust.l pkt 1 Ustawy zdnia 14 marca l985r. o Państwowej Inspekóji Sanitarnej ( ńz. U.
z 20l7r., Poz. 126I z późn. zm), art. 104 Ustawy z dnia 74 czerwca 1960r. Kodeks
PostęPowania Administracyjnego (Dz. lJ. z 20l7r., poz. t257), art.lz Ustawy z dnia 07
częrwca 200Ir, o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz, U. z 20I7r,, poz. 328 z późn. zm.), § 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody przęznaczonej do spożycia ptzęz ludzi (Dz. U,
z 2077r, poz.2294)
Po rozPatrzeniu wniosku: ,,Uzdrowiska Rymanów" Spółka Akcyjna w Rymanowie-Zdroju,
ul.Z,drojowa zdnia05.01.2018r,znak:DB-604.Ilz}t9wsprawió zatwieidzeniaLaboratórium
Wodno-Ściekowego, ptzy Zakładzie ProdŃcji Wód w Rymanowie_Zdroju do prowadzenia badan
jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi.

zATWlERDzA
Laboratorium Wodno-Ściekow erprTy Zal<ładzie Produkcji Wód w Rymanowie_Zdroju
w następującym zakresie:

l)

2)

Parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych: Barwa, Mętnośó, Odczyn pH,
Przewodnośćelektryczna właściwaw250 C, Jon amonowy, Zapach(metoda
jakoŚciowa), Smak (metoda jakościowa),Azotyny, Azotany, Chlor wolny, Glin,
Chlorki, Żelazo,mangan, Siarczany;

Parametrów mikrobioloeicznych : Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki
(paciorkowce kałowe), Ogólna liczbamikroorganizmów w 36 + 20C po 48 h, Ogólna
liczbamikroorganizmów w 22 Ł 20 C po 72h, Clostridium perfringóns (łącznie ze
sporami), Pseudomonas aeruginosa.

Zatwierdzenie wydaje się na okres od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji
do dnia 19.02.2019r.

UzAsADNlENlE
,,Uzdrowisko Rymanów" Spółka Akcyjna w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 48 w piśmiez
dnia 05.01,2018r. zwróciło się z wnioskiem o kontynuację zatwierdzenia Laboratorium
Wodno-Ściekowego przy ZakJadzie Produkcji Wód w Rymanowie-Zdroju do prowadzenia
badan fizykochemicznych, organoleptycznych, chemicznych i mikrobiologicznych jakości
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. W dniu 09.02.2018r. została przeprowadzona
kontrola w/w Laboratorium przez WSSE w Rzeszowie Oddział Laboratoryjny w Sanoku,
Laboratorium Higieny Komunalnej. Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że
w Laboratorium funkcjonuje udokumentowany system jakościzgodny z wymaganiami
nonny PN-EN ISO/IEC 17025:2005+ Ap1:2007 + AC:2007 ,,Ogólne wymagania
dotyczące kompetencj i laboratoriów badawc zy ch i wzorcuj ących".

Na podstawie zapisu art. 12 Ustawy z dnia '7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzenil
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U z20I7r.,poz.328 zpóźn. zm.) i w myśl
§ 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakościwody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 20I7r, poz.2294) stwierdza się, ze
kontrolowane Laboratorium spełnia wymagania odnośnie wykonywania badń jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi i uzyskuje zatwierdzenie systemu jakościdla
parametrów wymienionych w sentencji decyzji. Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w KrośniezatwierdzaparameĘ, metody badawcze i ich zakresy.
Podstawą prawną zatwierdzenia Laboratorium jest § 9 kozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0l7r. w sprawie jakościwody przezrLaczonej do
spożycia przęz lttdzi (Dz. U. z 20l7r, poz.2294) według którego właściwypństwowy
powiatowy inspektor sanitarny przed zatwięrdzeniem systemu jakościprowadzonych badń
wody dokonuje kontroli Laboratorium.

Wobec powyższego Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnieorzekł jak
w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służystronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego
Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się.prawa do wniesienia
odwołania. Skutkiem złożęniaoświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przezwszystkie Strony jest prawomocność i
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Otrzymują;
1) ,,Uzdrowisko Rymanów" S.A. w Ry
38-48l Rymanów-Zdroj, ul. Zdrojowa 48;
2) Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
35-959 Rzeszów ul. Wierzbowa 16;

3) Na.

