UrzEd Gminy Orly
ul Przemyska 3
37 776 Orly

^,04
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYSIU
ul. Mariacka 4

PrzemySl,

dni

.listopada 2020r.

37-700 Przemy5l

PSK.48t-22-4t20
OCENA JAKOSCI WODY
Pairstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w PrzemySlu na podstawie $ 2l ust.8, $22 ust. I , ust. 2,
ust. 3. ust.

4 pkt.

I

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia

z

dnia 7 grudnia 2017r.

w sprawie jakoSci wody

przeznaczonej do spozyciaprzezludzi(Dz.tJ.2,2017 r.po2.2294 zp62n,zrt,), infonnuje, ze w miesi4cach

kwiecieri

- listopad 2020r.

pobral pr6bki wody z wodoci4gu Niziny (pr6bki wody z nadzoru sanitarnego

i

kontroli wewngtrznej ) i otrzynal nastgpuj4ce sprawozdania zbadania wody:
6.04.2020r.
D

L.LHK.

P. 9

0 52.2.

I I 5.2020 rniej sce poboru: Niziny

-

oczy szczal

n

ia

ek6w,

Sci

18.05.2020r.

DL.LHK.P.9052.2.131.2020, DL.LHK.9052.2.204.2020 miejsce poboru:Niziny

-

SUW

8.06.2020r.
DL.LHK.P.9052.1.32.2020 miejsce poboru: Niziny

-

SUW, Niziny

-

Szkola Podstawowa,

a

Sc

11.08.2020r.
.2020 miej sce poboru : Niziny

-

oczy szczal

DL.LHK.P.9052.1.ll7.2020,miejsce poboru: Niziny

-

oczyszczalniaSciek6w, Niziny

-

SUW Niziny

DL.LHK.

P. 9

0

52.2.3

1

3

n

i

i

ek6w,

13.10.2020r.

-

Szkota Podstawowa,

16.11.2020r.
DL.LHK.P.9 052.2.444.2020 miejsce poboru: Niziny

-

Oczyszczalnia Sciek6w

kt6re wykazatv.2e:

woda z wodoci4gu Niziny odpowiada wymogom okre5lonym w zalqczniku nr 1 do rozporzqdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 n w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez
ludzi (Dz. U,z2017 r.po2.2294'1
Ocena powyZsza sluzy do przekazania W6jtowi Gminy Orly oraz Gminnemu Zakladowi Uslug

Wodnych

Nizinach ja

w Orlach informacji o jakoSci wody z wodoci4gu w

konsument6w

o

jakoSci wody do spozycia dostarczanej przezwlw wodoci4g.
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Otrzymuj4:

l. Gminny Zaklad Ustug Wodnych ul.

W. Witosa 11,37-716Orly

@w01, cminy orty
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NFoRMACJA O PRZE'I'WARZANIU DANYCII OSOBOWYCTI

Rcaliztriqooborvi4zekoktoryntntorvatvart l3ust. li2tozporzqdzeniaParlanleDtuEuropejskiegoiRady(UE)20l6167gzdttia27krviehria20l6r

rvsprarvie

(ogolrre rozpoz4<lzenie o ochronie danych), zrvanego dalej ,,RODO" inlbnnLrjg,2e:

Atltrinisltatorern danyclt osoborvych.iesl Paristwowy Porviatorvy Inspektor Sanitarny w Przemy6lu,

ul

Mariacka 4, 37-700 PrzernySl

Danc osoborve przetwarzat)e s4 rv celach:

a) realizacli

bie2qcego lub zapobiegarvczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawq z dnia

art 6 ust I li( c. er art 9

usr 2 lit .i

ust 2

lit b. g. h. i,j

l4

nrarca 1985r o l)aristworvej Inspekcji Sanitarnej (podsta\va

|{ODO),

lloDo)

plzetwalzania dattyclt osobowyclt. prawo do wniesienia skargi do l)rezesa Urzgdu Ochrony Danych Osoborvyclr
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