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DE,CYZJA

Napodstawie:
o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administacyjnego

(Dz. U. 22018 r. poa.2096 zp6in. mt.),
o art. 4 ust. I i art. 37 ustawy z dma 14.03.1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. 22019 r.,poz.59),
. $ 3 i $ 21 ust. l pkt. I rozporzqdzeniaMinistra Zdrowiazdnia07.12.20l7 r. wsprawie

jako6ci wody przemaczonej do spo2ycia ptzez ludzi (Dz. lJ. z 2017 r., poz. 2294
zpbin.nra.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzent:u w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. TJ . z 2018 r., poz. ll52 z p6in. an.),

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zaponaniu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 10.05.2019 r.
w ramach monitofinga iakoSci wody dotyczqcego pardmefidw grupy A i utybranych parameffhw
grupy B z wodociqgu ,,Prxeworsk'@unkt poboru - Hospicjum, ul. Kiliriskiego, 37-2OO Przeworsk)
i w oparciu o sprawozdatia z badaf w 552710412019/Mll z dnia i3.05.2019 r., 5527/04l2}lgt0/l
z dnra I 6.05 .20 19 r. (data wplywu 2l .0 5 .20 19 r.)

stwierdza

przydatnoSd wody do spoZycia z wodoci qgu ,,Przeworsll'w miejscowoSci Przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 10.05.2019 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody pr;zezlmczonej do

spo2ycia pruezfudzi zwodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego - ,,Hospicium,

ul. Kilinsflego, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkg wody do badan laboratoryjnych w zakresie

parametr6w grupy A i wybranych pararnet6w gupy B, tj. liczba enterokok6w. Zbadana pr6bka wody

w ozlaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptyczrlyrm, fizykochemicnym

i mikrobiologiczrym rozporuqdzenia Ministra Zdrowiaz dnia07.l2.20l7 r. w sprawie jako5ci wody

przenLaczonej do spoZycia przez ludzi @z.lJ.z2017 r.,poa.2294 zpbin. zm.). Potwietdzajqto

sprawozdania z Weprowadzonych badaf pr6bek wody nr 5527l04l20l9lMll z dnia 13.05.2019 t.,

5 521 I O4l2Ol9 E t I z dnra I 6.05.2019 r. (data wplywu 2l .05.2019 t.).

W zwiqzku z powyhsrym Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku oruekl

jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzli Stronie stu2y odwolanie do Podkarpackiego Pafstwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

(art. l27 i art. 129 KPA).
Stonie przystuguje prawo do nzeczenia sig odwolania (art.l27a $ I KPA). Z dntemdorgczenia

paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczeniao rzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolaniaprzez ostatri4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

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

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).
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