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I}ECYu-IA

]tIa podstar+'ie:

art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postEpowania administracyjnego
(Dr.U. z2}l8 r. poz. 2096 zp6in. zm.),

afi. 4 ust. 1 i aat. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pansfwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz.U. zZAl9 r, poz. 59),

. $3i$21 ust. lptt. l rozprz4dzeriaMinistraZdrowiazdnia07.l?.?;017 r.wsprawie
jako$ci wody prz,ezraczonq do spozrycia przez ludzi (Dz, U. z 2017 r., poz. 2294
zpbin. zm.),

. art. 12 ust. I i 4 ustawy z dma 7.A6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w (Dz. U. 22A18 r., ?az. 1152 z poin. xrr.j,

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoaraniu sig z wynikami laboratoryjnych badan probki wody pobranej w dniu 09.A4.2A19 r.
w rarnsch monitoringa ja*oici wody dogrcr4cego parametrdw grupy A z wodoeiqgu ,,hpnotxku
(punkt poboru - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne,,Promyc?.el{', ul, Wojska Polskieg* 44,

37-?:00 Przeworsk) i w oparciu o protokol pobrania pr6bki wody nr PSK.453-12-9119 oraz
o sprawozdanie z badania nr PHK-49-02-N119 z &tia n.A4.?;O79 r. (data wptywu 18.04.2019 r.)

stwierdza

przydatno6i wody do spozycia z wodoci4gt,,PrzeworsV'w miejscowo$ci Przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 09.04.2019 r. w ramach nadznru sanitarnego nad jakasci4 wody przeznaczonei do

spgiycia pr".ez,Ludn zwcdoci4gu ,,Prz.erxorsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Niepublicme

Pnedszlwte Terapextyczne ,,Promyczek", al- Wa.islw Polskiego 44, 37-200 Przewarsk" pobrano

pr6bkq wody da badax laboratoryjnych w zalresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody

$,. oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym? fizykochemicznym

i mikrobiologicznym rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnta 07.l?.zlfi r. w sprawie jako6ci wody

przeznaczonej do spoiycia przezludzipz.ll.zZAfi r., poz. 2294 zpbin. zm.). Potwierdza to

sprarrozdanie z przeprowadzonych badan pr6bki wody nr PSK.453-12-9119 ataz o sprawozdanie

z hadania nr PHK-49-S?-NII 9 z dnia 12..A4.2019 r. (data wplywu I 8.04.20 I 9 r-)-

W mriazku z powyZszym Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl

jak w sentencji.

Niniejsz4 deryrje wydaje siq celem informacji o jakosei wcdy dla konsument6w.

Pouczenie

Od niaiejszej decyzji Stronie stuzy odwolanie do Podkarpackiego Pafrstwowego

Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, za po$rednictwem Pafrstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w przeworsku w terminie do 1,4 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

{art. 127 i art. 129 KPA}.

Stronie prrysfuguje prawo do zl;zeczenia siE odwolania (art. l27a $ I KPA). Z dniem dorqczenia

pafistwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wPrzeworsku oswiadczenia o zrzeczeniu sig

Fral+=a do wniesienia odwolani& przez ostatni4 ze sfion postgpowani1 decyqa staje siQ ostateczna

i Frawornocna
*drqr*lania {art,

{art. LZTa $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

130 $ 4 KPA).
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