
PGK Sn. z o.o, w Prze'wPtYNEt-o

0 5. 07, 2019

woi sk il

olt
Podpis, , ,

pafistwowY PowIATowY
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWORSKU
Rynek l, 37 -200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.453- 12'13 I 19

Przeworsk, dnia 05.07.2019 r.

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

Pl. MickiewiczaS
37-200 Przeworsk

DECYZJA

Na podstawie:

o art. lO4 ustawy z dnia 14.06.1960- r. Kodeksu postgpowania administracVjngso

(Dz. U. 22018 r. poa.2096 zp62n. zm.),

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

(Dz. U. 2 2019 r., poz. 59),

. $ 3 i $ 21 ust. 1pkt. I rozporz1dzeniaMinistraZdrowiazdnia0T.l220lT r. wsprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 t., poz. 2294

zp62n. zm.),

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

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U.22018 r,poz. ll52 zp6in. zm.),

Parf,stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 14.06.2019 r.

w ramach monitoringu jakoici wody dotyczqcego pardmetrdw grupy B z wodociqgu ,rPrzeworsk"
(punkt poboru - Apteka, ul. Szpitalna 12,37 -200 Przeworsk) i w oparciu o sprawozdania z badari nr

5147l}slz}lglWll z dnta 18.06.2019 r. oraz 5147l}slz}lglEll z dnia 25.06.2019 r. (data uplywu

04.07.2019 r.)

stwierdza
przydatnoSd wody do spoZycia z wodociqgu,,PrzeworsV'w miejscowo5ci Przeworsk.



Uzasadnienie

w dniu 14.06.2019 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakosci4 wody przeznaczonej do

spozycia przez htdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk" , ze stalego punktu monitoringowego - "Aptelm'

ul. szpitalna 12, 37_200 przeworsk,, pobrano pr6bkg wody do badan laboratoryjnych w zakresie

parametr6w grupy B. Zbadana pr6bka wody w oztaczonym zakresie odpowiada wymaganiom

organolept yczrlym,fizykochem icznymi mikrobiologicznym rozporuqdzenia MinistraZdroviaz dnia

07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przernacrirrej do spozyciaprzez\fizi (Dz'u'22017 r"

poz. 2294 z p62t.zm.). fttw ierdzajqto sprawozdania z przeprowadzonych badan pr6bek wody nr

Sl4?loslzotglwtt z dnra 1g.06.2019 r. oraz sl1tll}slzolglElt z dria 25.06.2019 r' (data wplywu

04.07.2019 r.)

Wzwi4zkuzpowy*szyrnParistwowyPowiatowylnspektorSanitarnywPrzeworskuorzekl
jakw sentencji. r-- rr^ r.-

Niniejszq decyzjg wydaje sig celem informacji o jakosci wody dla konsument6w'

Pouczenie

od niniejszej decy4i Stronie sluZy odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

wojew6dzkiego Inspektora sanitam ego, zaposrednictwem paristwowego powiatowego Inspektora

Sanitamego w przJworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzii

(art.127 iart.l29 KPA).

stronie przysluguje prawo do zrzeczeria sig odwolania (art' 127a $ I KPA)' Z dniemdorgczenia

paristwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w przeworsku oswiadcze,,tao ztzeczenitsig

prawa do wniesienia odwolaniaprzezostatni4 ze stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczna

i prawomocna (art. r27a$2 KpA) i podlega wykonaniu przed uprywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA)'
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