
                                                                                                      Kolbuszowa, dnia 27.07.2021r. 

    Państwowy Powiatowy 

      Inspektor Sanitarny 

          w Kolbuszowej 

        ul. 11 Listopada 10 

      36 – 100 Kolbuszowa  

         tel. 17 22-71-150 

znak sprawy: PSK.9020.1.12.2021                      

 

DECYZJA 

Na podstawie: 

1. art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                         

(Dz. U. z 2021r. poz. 195) 

2. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                         

(Dz.U. z 2021r. poz. 735) 

3. art. 3, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028) 

4. § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), 

 
po analizie sprawozdań z badań próbki wody pobranej w ramach nadzoru przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej - sprawozdanie z badań Nr 

DL.LHK.T.9052.1.27.2021 Część I z dnia 23.04.2021r.; sprawozdanie z badań Nr 

DL.LHK.T.9052.1.27.2020 Część II z dnia 23.04.2021r.; wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Dział Laboratoryjny ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów - 

Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg ul. 1 Maja 5, oraz w 

ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A - sprawozdanie z badań Nr 4/2021 z 

dnia 19.04.2021r., Nr 5/2021 z dnia 27.05.2021r., Nr 6/2021 z dnia 17.06.2021r.,wykonane przez 

zakładowe laboratorium PGKiM w Likwidacji – Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, 36-105 Cmolas 

6A 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej 

 

Stwierdza 

że woda z wodociągu dla gmin Kolbuszowa, Cmolas i Dzikowiec, 

 Zakład Produkcji Wody w Cmolasie, 

jest przydatna do spożycia przez ludzi. 

 

UZASADNIENIE  

W ramach urzędowej kontroli jakości wody, prowadzonej przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej została pobrana do badań laboratoryjnych próbka wody z 

Zakładu Produkcji Wody w Cmolasie z wyznaczonego punktu monitoringowego w zakresie parametrów 

grupy A i Enterokoki. Otrzymany wynik sprawozdania z badań wody odpowiada wymaganiom 

zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). 

Ponadto Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A 

wykonuje badania wody w ramach kontroli wewnętrznej. Analiza wody realizowana jest w zakładowym 

laboratorium PGKiM w Likwidacji - Zakład Produkcji Wody w Cmolasie. Badania wody wykonywane 

są na potrzeby technologiczne zakładu. Zakres badań jest zatwierdzony w systemie jakości przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej decyzją nr PSK.443.0.1.13.2020 z 

dnia 18.12.2020r. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzwgazte
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbrhaztm


 Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do 

spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań 

własnych gminy. 

 Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę               

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), Wójt  jest obowiązany do 

informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej orzekł jak 

w sentencji. 

POUCZENIE 

 Stronom służy prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Podkarpackiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu 

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie 

oświadczenia wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej, z dniem 

doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i 

prawomocna. 

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej 

mgr Barbara Dudzińska 
                            (wersja elektroniczna podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 

Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Likwidacji, 36-105 Cmolas 6 A 

(adres email: pgkimkolbuszowa@wp.pl) 

2. Wójt Gminy Cmolas, 36-105 Cmolas 237 B (poczta elektroniczna ePUAP) 

3. a/a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”: 
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa. 

Dane osobowe przetwarzane są w celach: 

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 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 Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 
e-mail:  psse.kolbuszowa@pis.gov.pl 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbrhaztm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbrhaztm
mailto:psse.kolbuszowa@pis.gov.pl
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