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Napodstawie:
o 4t. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administacyjnego

(Dz. U. 22018 r. po2.2096 zp6in nn.),
o art.4 ust. I i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej'Inspekcji Sanitamej

@2. U. 22019 r.,poz. 59),
. $ 3 i $ 2l ust. l pkt. I rozporuqdznntaMinista Zdrowiazdnia}T.l2.2}lT r. wsprawie

jakoSci wody prz.eztraczonej do spoZycia przez lttdzi @2. lJ. z 2017 r., poz. 2294
zp6in. an.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. lJ. z20l} r.,poz.ll52 zp6in. an.),

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznlriu sig z wynikarni laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 04.02.2019 r.
w ramach monitoringu jakosci wody dotyczqcego parametniw grupy B z wodoctqgu ,,prTewotsk',
(runkt poboru - Stacja Uzdatriania Wody - Rozb6rz Trojany, 37-2OO Przeworsk) i w oparciu
o protok6l pobrania pr6bki wody nr PSK.453-12-5119 oraz o sprawozdania z badafl
nr OLP.LHK.9052.1.3.2019 z dnia 07.02.2A19 r. (data \rrptywu t2.O2.2}tg r.),
OLR.LHK .90 52.1 .37 .20 19 z dnia 20.02.20 t9 r. (data r,rytywu 28.02.20 I 9 r.)

stwierdza

przydatnoS6 wody do spo2ycia z wodociqgu,,Przeworsll' w miejscowo5ci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 04.02.2019 r. w ramach nadzoru.sanitarnego nad jako5ciq wody pnzeznaczonej do

spozycia prizez htdzi z wodoci4gu ,,Przeworskl', ze stalego punktu monitoringowego - ,,Stacia

Uzdatniania Wody- Rozb6rz Trojany, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bk9 wody do badan

laboratoryjnych w zakresie pararnetr6w grupy B. Zbadam pr6bka wody w omaczonym zalresie

odpowiada wymaganiom organoleptycnp, fizykochemicfrLp i milrobiologicznym

rozporuqdz-enta Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody pnzezraczonej do

spoZycia przez ludzi @2. lJ.z 2017 r., poz. 2294 z p6in.nn.). Potwiefizaiq to sprawozdania

z przeprowadzonych badarl pr6bek wody nr OLP.LHK.9052.1.3.2019 z drrLa 07.02.2019 r. (data

wptywu 12.02.2019 r.), OLR.LHK.9052.1 .37 .2019 z dnia20.02.2019 r. (data urplywu 28.02.2019 t.).

W zwiezku z powyZszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptzeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jakoSci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dzftiego Inspektora Sanitame1o, za poSrednictwem Pafstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

(art.l27 iart.129 KPA).
Sronieprzyslugujeprawo domecz.eriasigodwolania(art. l27a$ I KPA). Zdmemdorqczenia

Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadcz-eniao zrzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolaniaprzez ostatni4 ze ston postgpowani4 decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna (art. l27a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Otrzvmuja:
''i9) Strora: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. MickiewiczaS,3T-2}0 Przeworsk
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1 . Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10, 37 -200 Przeworsk

AC/AC

rragr Ke


