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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 dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

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

t $3i $21 ust. lpkt. I tozporz}dzeniaMinisfraZdrowiazdnia}T.l2.zllT r.wsprawie
jakosci wody przezraczonej do spoZycia przez fudzi (Dz. lJ. z 2017 r., poz. 2294
zp62n. nn.),

o att. 12 ust. I i 4 ustawy z drua 7.06.200L r. o zbiorowyrn zaopailzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. lJ. z20lg r.,poz. ll52 zp6in. mr.),

Partstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po z-apoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 1g.01.2019. r.
w ramach monitofingu jakoSci wody dotyczqcego parametrfiw grapy A z wodociqgu up4eworsk,,
(punkt poboru - Gimnazjum nr 1, ul. Misi4giewi cza,37-200 Przeworsk) i w oparciu o sprawozdania
zbadaftnr l656l0l/20l9lM/l z dnia2l.Ol.2}lg t. orM t656l}ll2}tgtF/t z clnia23.Ot.2ltg r. (data
u/plywu 24.01.2019 r.)

stwierdza
przydabroS6 wody do spoZycia z wodociugtt,,PrzeworsH' w miejscowoSci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 18.01.2019 r. w ramach wewngtznej kontoli nad jakoSci4 wody przeznaczonej do

spoZycia przezludzi z wodociqgu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Gimnazjum
nr 1, ul. Misiqgiewicza, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkg wody do badan laboratoryjnych

w zakresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym zakresie odpowiada

wymaganiom organoleptycTnp, fizykochemiczrym i milaobiologicznlm. rczporz4dzenia Minista
Zdrotv{razdnta07.l2.20l7 r. w sprawie jakoSci wody ptzertaczonej do spoZycia pnzez ludzi @2. U.
22017 r.,poz.2294 zpbin zm.). Potwierdzajqto sprawozdania zprzeprowadzonych badan pr6bek

wody nr l656l0ll20l9lMll z dnia 21.01.2019 r. oraz l656l0ll20l9E/l z dnia 23.01.2019 r. (data

\rptywu 24.01.2019 r.)
W zwi4zl$ z powyhsrym Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jako5ci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie stuzry odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji
(art. 127 i art. 129 KPA).

Stronieprzyslugujeprawo dozrzeczentasigodwolania(art. l27a$ I KPA). Zdniemdorgczenia

Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadcz.entao zrzeczeniu sig

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

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

odwotrania (art. 130 $ 4 KPA).
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Do wiadomoSci:
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