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DECYZIA
Napodstawie:
o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6in. nn.),
o art. 4 ust. I i art. 37 ustawy z dria 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej

(Dz. U. z 2019 r., poz. 59),

t $ 3 i $ 2l ust. l pkt. I rozporzqdz,enraMinisfra Zdroriazdnia}T.l2.2}lT r. wsprawie
jakoSci wody przez'naczonej do spozycia przez hfizi (Dz. IJ. z 2017 r., poz. 2294
zp6in ut.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.200L r. o zbiorowq zaopatzeniu w wodg
i zbiorow;an odprowadzaniu sciek6w @2. U. z20lg r.,poz. lls2 zp6in. nn.),

Parf,stwowy Powiatowy fnspektor Sanitanry w plzeworsku

po zapoanariu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 07.01.2019 r.
w ramach monitoringa jakoSci wody dotyczqcego parametrdw gtupy B z wodociqgu ,przeworsko
(,unkt poboru - Stacja Uzdatriania Wody - Rozb6rz Trojany, 37-2OO przeworsk) i w oparciu
o sprawozdania z badafi nt 705/0ll2}l9lM/l z dnia 10.01.2019 r. oraz 705l}l/2ll9Ell z dnia
16.01.2019 r. (datawplywu 24.01.2019 r.)

stwierdza
przydauroSd wody do spoZycia z wodoci 4gu- ,,Przeworsll' w miejscowosci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 07.Ol.2Ol9 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody przezl;aczonej do

spo2ycia przez fudzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Stacia

Uzdatniania Wody- Rozbhrz Trojarry, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkg wody do badan

laboratoryjnyih w zakresie parametr6w grupy B. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym zakresie

odpowiada wymaganiom organoleptycrtp, fizykochemiczrLp i mikrobiologicznym

rozporuszenia Ministra Z&otvira z dria 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przerLaczonej do

spozycia pruez ludzi @2.lJ.z 2017 r., poz. 2294 z p6in.zm.). Potwierdzajq to sprawozdania

z przeprowadzonych badafi pr6bek wody nr 705l0ll20l9lMll z dnia 10.01.2019 r. oraz

70510112019/Fll zdnia 16.01.2019 r. (data wptywu 24.01.2019 r.).

W zwiqzku z povtyhszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jako5ciwody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stui.y odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za poSrednictwem Paristwowego Powiatowego lnspektora

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

(art. 127 i art. 129 KPA).
Stronie przystuguje pra\ ro do zrzeczer:dra sig odwolania (art. l27a$ 1 KPA). Z dniemdorqczenia

Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczeniao zrzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze ston postgpowania, decyzja staje sig ostateczra

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

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Otrzvmuia:
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