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PAlisrwowy powrATowy
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

PSK.453- 12-6-3l19

Przeworsk, dnia 05.06.2019 r.

Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o.
pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA
Na podstawie:

. ?it. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu post9powania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r. po2.2096 z p6in. zm.),

. art. 4 ust. I j, ar1'. 37 ustawy z dnia 14.03.19g5 r. o paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U . z 2079 r., poz. 59),

w sprawie
poz. 2294

. $ 3 i $ 21 ust. I pkt. 1 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 t.
jako6ci wody przentaczotej do spozycia przez ltdzi (Dz. tJ. z 2017 r.,
z p62n z.\t.),

. afi. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia j.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiororym odprowadzaniu 6ciek6w (Dz. U , z2}lg L,poz. ll52 z pitin. zm.),

Pafstwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznaniu siq z wynikami laboratoryjnych badaf pr6bek wody pobranych w dniach
10.05.2019 r. i 17 .05 ,2019 r. v rumach mo itoringu kontrclnego do4tczqcego stosowaniaprepardtu
SeaQuest z wotlociqga ,,Przeworsk, w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody _ Rozb6rz,
Apteka - Przeworsk, ul. Szpitalna 12 i Bar Cukownia _ przeworsk, ul. Lubomirskich I E oraz
woparciuosprawozdaniazbadannr:5525r04/2ojg |,r]r,5525r04/2olgNrDzclnia14,05.2019r.,
2370/05l20l9lWl z dnla 20.OS.2\tg r., 5525/04/20t9/F/t, 5525t04/2019/F/2 z dnia 15,05.2019 r.,
2370105/2019lFll z dnia 28.05.2019 r. (dara wplywu sprawozdari 05.06.2019 r.)

stwierdza

przydatnosd wody do spozycia z wodociqgu ,,przeworsll,.



Uzasadnienie

W dniach 10.05.2019 r. i l7,05.2019 r. w ramach nadzoru sanitamego nad jako6ci4 wody
przeznaczotej do spozycia przez \rdzl z wodoci4gu ,,Przeworsl?,, ze stalych punkt6w
monitoringowych: ,,Stacja Uzdatniania Wody - Rozb6rz', ,,Apteka - przeworsk, ul. Szpitalna 12,,
i ,,Bar Cukownia - Przeworsk, ul. Lubomirskich 1 E", pobrano 3 pr6bki wody do badari
Iaboratoryjnych w rarnach monitoringu kontrolnego dotycz4cego stosowania preparatu Seaeuest.
Zbadane pr6bki wody w oznaczonym zakesie odpowiadaj4 wymaganiom organoleptycznym,
fizykochemicznym i mikobiologicznym rczporzqlzenla Ministra Zdrowia z drlia 0j,12,2017 t.
w sprawie jako5ci wo dy przeztaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.IJ. z 2017 r., poz,2294 z p61n.
zm.). Potwierdzaj4 to sprawozdani.az przeprowadzonych badari pr6bek wody nr; 5 525104/21lglMll,
5525/04/20l9lMl2 z dnia 14.05.2019 r.,2370/05/2019/Mlt z dnia 20.05.2019 r., 5 525l}4l2}tgtFA,
5525/04/2019/Fn z dnia 15.05.2019 t., 2370/05/20t9/Ft1 z drlia 28.05.2019 r. (data wpl],u.u
sprawozdarl 05.06.2019 r.).

W zwiqzku z poryzszyr, Palistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku orzekl
jak w sentencji.

Niniejszq decyzjg rydaje sig celem informxcji o jakosci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie slu2y odwolanie do podkarpackiego pa.flstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitamego - ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzesz6w, za posrednictwem
Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w pseworsku w t€rminie do 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a $ 1 KpA), Z dniem dorEczenia
Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorcwi Sanitamemu w przeworsku oswiadczenia o zrzeczeniu
siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze ston post€powania, decyzja staje siQ ostateczna
i prawomocna (art. 127a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem teminu do wniesienia
odwolania (art. 130 S 4 KPA).

mgr ini. Ryszetd Tlclke

Otrzlmuiq:

f9) Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. pl. Mickiewicza g,
37-200 Przeworsk.

2. A/a.
Do wiadomo6ci:

1. Burmistz Miasta Przeworska, ul. Jagielloirska 10, 37-200 przeworsk.
AC/AC
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