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DECYZIA
Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2018 r. poa. 2096 z p6in mr.),

o art. 4 ust. I i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 22019 r.,poz.59),

t $ 3 i $ 21 ust. l pkt. I rozpov-qdzeniaMinista Zdrowiazdnia}7.l2.2}l7 r. wsprawie
jakoSci wody przeanaczonej do spozycia przez ludzi @2. lJ. z 2017 r., poz. 2294
zp6in.nn.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatzenru w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz.lJ.2201,8 r.,poz. lls2 zp6in. ar.),

I Parflstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapozr]8niu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 15.02.2019 r.
w ramach monitoringu jakoflci wody dotyczqcego parametrdw grupy A z wodoctqgu oprTpworsk,'
Crunkt poboru - Dom Pomocy Spolecznej dla Doroslych, ul. Krakowska l, 37-2OO przeworsk)
i w oparciu o sprawozdaniazbadafi w 4777l\ll2olglMn zdnial8.o2.2olg r. oraz4777/Oll2llgE/l
z dnia 20.02.2019 r. (data urplywu 22.02.2019 r.)

stwierdza
przydatno5d wody do spozycia z wodociqgt,,Przewors?' w miejscowosci przeworsk.

Przeworsk, dnia 22.02.2019 r.



Uzasadnienie

W dniu 15.02.2019 r. w ramach wewngtznej kontoli nad jakoSci4 wody przemaczonej do
spoLYciapruezludziz wodoci4gu,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Dofii pomocy
Spolecznei dla Doroslych, ul. Krakowstw I, 37-200 Przeworslc" pobrano pr6bkg wody do badan
laboratoryjnych w zalresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w oznasznnym zal<resie
odpowiada wymaganiom organoleptyczrtym, fizykochemicznym i mikrobiologiczrym
rozporuqdzenia Minista Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przemaczonej do
spo2ycia przez \tdzi (Dz.lJ. z 2017 r., poz. 2294 z p6in. zm.). Potwiedz.ajq to sprawozdania
z ptzeprowadzonych badan pr6bek wody nr 4777l0ll2\l9lMtl z dnia l8.O2.2}lg r. oraz
4777/01/20l9Ell z dnia20.02.2019 r. (data u/ptywu 22.02.2019 r.).

W zwi4zku z povtyzszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku orzekl
jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzii Stronie sluzy odwolanie do Podkarpackiego paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za poSrednictwem Pafstwowego powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od day dorgczenia niniejszej decyzji
(afi.127 iart.l29 KPA).

Stronieprzyslugujeprawo donzeczeriasigodwolania(art. l27a$ I KPA). Zdniemdorgczenia
Patistwowemu Powiatowemu Inspektoro\Mi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze shon postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. l27a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu prued, uplywem terminu do wniesienia
odwolania (art. 130 $ 4 KPA).
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