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PANSTWSWY P$HIATOWY
IF{SPEKTOR SANITARNY

WPRZEWORSKU
Rynek l, 37 -200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.453- 1 2-1 I 19

Praerv*rsk, dnia S3.S1.?*19 r.

Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. r. (r. {r.
PL Mickiewicza I
37-200 Przeworsk

I}ECYZIA
Na podstawie:

t art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z2}l8 r. poz. 2096 zfrin.zn.),

o art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnra 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dr. U. 22017 r., poz" 126l zporn. or),

. $ 3 i $ 21 ust. 1pkt. I razprz4dz.ertiaMinistra Zdrawiazdnia A7.12.2077 r. wsprawie
jako$ci wody przeznacz-anej do spozycia przez ludzi (Dz. ll. z }Afi r., poz. 2294
zp6in. zm.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. zZAl8 r.,Wz. 7152 zpin. zm.),

Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 14.12.2O18 r.
w ramach monilortngu jakoici wody dntyczgcego parametrdw gfitpy A z wadociggu ,,Prmtorck'o
(p,rokt pobcru Za,tJiad Ocryszczania Gospodarki Odpadami i Ustug ul. Glqboka 5,
37-2OA Prueworsk) i w oparciu o sprawozdania z badat'r nr 564811 lf}OlSlMll z dnia 17.12.2018 r.
araz 5 6481 U l}ArcfE I 1 z dnia 2A.12.2}ft r. (data urplywu 02. 0 1 .20 1 9 r.)

stwierdza
przydatno$d wody do spozycia z wodoci4go ,,Przeworslf'w miejscowo$ci Przeworsk.



Uzasadnienie

I1r dniu 14.12.2A$ r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jako$ci4 wody przezrutczonej do

sparycia przez ludzi z wodociqgu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Zdklad

Ocryszczania Gospodarki O@adami i {lslug, ul. Gtgbaka 5, 37-20a PrzewaFsk" pobrano pr6bkq wody

do badan laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym

zakresie odpowiada wymagaaiom organoleptys,znym? fizykochemicznym i mikrobiologicznym

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2a17 r. w sprawie jako5ci wody przezleczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. rJ.z Z0l7 r., Wz. 2294 z pbin. nn.). Potwierdzajq to sprawozdania

z przeprowadzonych badan pr6bek wody nr 5648/11/2018/&Ill z dnia 17.12.2018 r. oraz

5648/l lla}lLEll z dnia ?a.n.aolr r. (data wptywu 02.01.2019 r.).

W zuriqz,ku z powyzszym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejsz4 deeyzjg wydaje siq celem informacji oiakoici wody dla konsument6w.

Pauczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuiry odwotanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wcjew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za po$rednictwem Pafrstwowego Powiatowego Inspektora

S*nitarnego w przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorEczenia niniejszej decytii

(wL.lZ7 i art. 129 KPA).

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a $ t KPA). Z dniem dorpczenia

pa6stwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wPrzeworsku oSwiadczeniaa wz*zeniu sig

prawa do wniesienia odwolani a przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

i pru*o*ocna (art. lZTa $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA)

Otrrymuja:

O Strona: przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8,37-2oo Przeworsk

2. Na
Do wiadomoSci:

I. BurmistrzMiastaPrzeworsk4 ul. Jagiellofiska 10, 37-2AO Przeworsk
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