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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. zm.),
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),
t $ 3 i $ 21 ust. l pkt. I tozporzqdzentaMinista Z.drowiazdnia17.l2.21l7 r. wsprawie

jakosci wody ptzexr.€lczonej do spozycia ptzez radzi @2. rJ. z 2017 t, poz. 2294
zp6in. nn.),

o 6{. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.0G.2OO| r. o zbiorov{W zaopafrz.eruu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz.lJ. z20lg r.,poz. ll52 zp6in. an.),

Paristwowy Powiatorvy rnspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoz'nanru sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bek wody pobranych w dniu 15.02.2019 r.w ramach monitofingu kontrolnego dotyczqcego stosowania preparatu Seaeuest z wodociqgu
,rPrTeworsk" w punktach poboru: Stacja Uzdatriania Wody - Rozb6rz, Apteka - przeworslg
ul' sTpitalna 12 iBar cukrownia - Przeworsk, ul. Lubomirskich I E orazw oparciu o sprawozdaniaz badafi nt: 4775/01/2ol9lM/1, 4775/ol/2olglM/2, 4775lou2otg/M/3 i aniu 18.02.2019 r,477510112019tr/1, 4775/Oll2}lgEl2, 4775/Oll2}lgEl3 z dnia 20.02.2019 r. (data rarptywu
sprawozdaf 22.02.2019 r.)

stwierdza

przydatnoSd wody do spo bycia zwodoci4gu ,,Przeworsll'.



Uzasadnienie

W dniu l5.O2.21lg r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoSci4 wody przeznaczonej do

spozycia przez \rdzr z. wodoci4gu ,,Przeworsllo, ze stalych punkt6w monitoringowych: ,,Stacja

Uzdatriania Wody - Rozb6rz", ,,.A.pteka - Przeworsk, ul. Szpitalnal2" i ,,Bar Cukrownia - Przeworsk,

ul. Lubomirskich I E", pobrano 3 pr6bki wody do badafi laboratoryjnych w rartach monitoringu

kontolnego dotyczqcego stosowania preparatu SeaQuest. Zbadane pr6bki wody w oznaczonym

zakresie odpowiadaj4 wymaganiom organoleptycznym, fizykochemiczrr'trrr' i mikobiologicznym

rozporz&z4ria Ministra Zdrown z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jako5ci wody pnze^aszonej do

spozycia przez ludzi Qz.lJ.z 2017 r., poz. 2294 z p6in.zm.). Potwietdzajq to sprawozdania

z przeprowadzonych badah pr6bek wody nr: 4775l}ll20l9lMll, 4775l0ll20l9lMl2,

4775tltt2llgtMt3 z dnra l8.O2.2}lg r., 4775l0lt2}19lEll, 477510112019812, 4775101120191F13

z dnra2O.O2.2O19 r. (data \lptywu sprawozdaf 22.02.2019 r')
W zwiqzlg z powy4srym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku oruekl

jak * sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stonie sluzy odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dz,kiego Inspektora Sanitarnego - ul. Wierzbowa 16,35-959 Rzesz6w, za poSrednictwem

pafstwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty

dorgczenia niniejszej decyzji (ar:t. 127 i axt. 129 KPA).

Sffonie przysluguje prawo do nzeczerilia sig odwolania (art. l27a $ 1 KPA). Z drrtemdorgczenia

pa6stwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczetia o nzeczeriu

sig prawa do wniesienia odwolaniaqezostatri4 ze stron postgpowania, decyzla staje sig ostateczna

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

odwotania(art. 130 $ 4I(PA).

Otzrrmujq:7ril SU"na: Przeworska GospodarkaKomunalna Sp. z o. o. pl. Mickiewicza 8,\-/ 
37-2oo Przeworsk.

2. Na.
Do wiadomoSci:

t. gu*riru, Mtasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10,37-200 Przeworsk.
AClAC


