
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny W Jaś|e

Powiatowa Stacja Sanitarno
ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jaslo
tel (13) 4463008. 4463009
fax (13) 4463466

- EpidemioIogiczna w Jaś|e
www.sanepidjaslo.pl
e-mail: psse.jaslo@pis.9ov.pl
NIP: 685 1920896. REGON: 370409975

PsK'443.5'ó.1.2018
Jasło, dnia 20l 8 _ 10 _ 30

PETROGEO Przedsiębiorstwo Uslug
Laboratotyjnych i Geologicznych
ul. Przemyslowa 11
38 - 200 Jaslo

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaś|e

działając na podstawie :
o $ 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 1 grudnia 20l7 r. w sprawie jakości

wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U . poz. 2294)'
o afi.37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

22017 t. po2.1261 ze. zm.),
. art.104 $1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U.22017 r. poz. 1257 ze zm.),
C art.12 ust'4 i l2a Ustawy z dnia7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z2018 r, poz. |162)

po zapoznaniu się z wnioskiem PETRoGEo Przedsiębiorstwa Usług Laboratoryjnych
i Geologicznych Sp. z o. o' w Jaśle' ul.' Przemysłowa 11, znak: LJl614l2018 z dnia
02.10.2018 r .

zatwierdza

Laboratorium PETROGEO Przedsiębiorstwo Us|98 Laboratoryjnych i Geo|ogicznych
Sp. z o. o. w Jaśle, u|' Przemyslowa 1l do wykonywania badań wody przeznaczone1
do spożycia przez ludzi w zakresie przewidzianym monitoringiem kontrolnym
i przeglądowym w ramach kontroli wewnętrznej następujących parametrów
fizykochemicznych: barwa, mętność, odczyn [pH]' przewodność, zapach, smak, amonowy
jon, azotany, azotyny, mangan' żelazo, chlorki, wapń' magnez, siarczany, twardość ogólna,
indeks nadmanganianowy, chlor wolny, nikiel, miedź, sód, rtęć.

Decyzja ważna do 31 października 2019 r.

Uzasadnienie:

PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryj nych i Geologicznych Spółka z o. o'
w Jaśle, ul. Przemysłowa 1 1 zwróciło się z wnioskiem z dnia 02.10.20|8 r. znak: LJ/614/20|8
o zatwierdzenie systemujakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



Zgodnie z art.12 ust.4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1162) - badania pobranych
próbek wody przeznaczonej do spoiycia przez |ldzi mogą wykonywać laboratoria
o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody zatwierdzonym
przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Na podstawie przeprowadzonej analizy załqczonych dokumentów stwierdzono, Że zgodnie
z art.l2a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenil wwodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków' Laboratorium utrzymuj e wdrożony system zarządzania jakością
wgnormy PN.EN ISo/IEC 170f5:2005+Ap.l:2007+AC:2007,,ogólne wymagania
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących'', potwierdzony
Certyfikatem akredytacji Nr AB 1185, wydanie nr 11 219.04.2018 r. wydanym przez Polskie
centrum Akredytacji. i może wykonywać badania parametrów fizykochemicznych próbek
wody przeznaczonej do spożycia wskazanych w,,Wykazie parametrów i metod badawczych
do zatwierdzenia przez PPIS'', tj' w następującym zakresie: barwa, mętnośó, odczyn [pH],
przewodność, zapach, smak, amonowy jon, azotany, azotyny, mangan' żelazo, chlorki, wapń,
magnez' siarczany, twardość ogólna, indeks nadmanganianowy, chlor wolny, nikiel, miedŹ,
sód, rtęć.

W związku z powyżrszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Jaśle postanowił
orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego za pośrednictwem tutejsZęgo Inspektora Sanitamego
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienta
odwołania wobec tut. Inspektora Sanitarnego, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia tut. Inspóktorowi Sanitamemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią Ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna l
pra\.vomocna.

otrzymują:
1. PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o. o. w Jaśle

ul. Przemysłowa 1 l
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie

+ kopie załqcznikóu, nr 2 i nr 3 t]o y,niosku
3. A /a
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