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Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Pl. Mickiewicnat
31-200 Przeworsk

DECYZIA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego

(Dr.U. zZAlS r. poz. 2096 zp6in. zm.),

. art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dr. U. 22019 r.,poz. 59),

. $ 3 i $ 21 ust. 1pl<t. 1 rozporz4dreriaMinistraZdrowia 2dnia07.12.2017 r. wsprawie
jako3ci wody prz.eznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz. U. z 2A17 r., poz. 2294

zp62n. zm.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq

i zbiorowym odprowadzamu Sciek6w (Dz. U. z2078t.,paz.1152zpbin. zm.),

Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu \2.04.2019 r.
w ramach monitoringu jflkoflci wody dotyczqcego parametniw grapy A i wybranych parametrdw
grupy B zwod.ociqgu ,,Pr4eworck" (punkt poboru - Przedszkole Miejskie Nr 2, ul. M. Konopnickiej

ZIA\ 37-200 Przeworsk) i w oparciu o sprawozdania zbadahnr 33210412019/I{/1 z dnia 15.04.2019

r., 332104120191F/1 z dnra B.A4.2AW r. (data wptywu 08.05.2019 r.)

stwierdza

przydatno$c wody do spoZycia z wodociqga,,Przeworsld'w miejscowoSci Przeworsk.



r

Uzasadnienie

W dniu fi.A4.2019 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody przeznaczonej do

spoZycia pr?Rzludit z wodociqgu ,,Przeworsk", rn st*ego punktu monitoringowego - ,,Przedszlmle
Miejskie Nr 2, ul. M Konapnickiej 2IA, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkg wody do badari

laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A i wybranych parametr6w grupy B, tj. enterokoki

kalowe. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym,

fizykochemicznym imikrobiologicznym razporz1dzenia Ministra Zdrowia z dnia A7.12.2017 r.

w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., paz. 2?94 z p62n.

zm.). Potwierdzaj4 to sprawozdania z przeprowadzonych badari pr6bek wody nr T2/A412019/Mll
zdnia 15,04.2019 r.,332/04l2}l9lEllzdrial9.O4.2Ol9 r. (dxa$.plywu08.05.2019r.).

W zwiqgku z povtyhszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sfuzy odwotanie do Podkarpackiego Paristwowego

lVcjewodzkiego Inspektora Sanitarnego, za po6rednictwem Pafrstwowego Powiatowego Inspektora

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

(art.lZ7 i art. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do rrzeczenia sig odwolania (art. l27a $ I KPA). Z dniem dorgczenia

Pairstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu wPrzeworsku oSwiadczeniao zrzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna (art. 127a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).
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