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Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p62n. zm.),

o art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitamej
(Dr. U. 22019 r.,poz.59),

. $ 3 i $ 2l ust. l pkt. I rozporz4dzeniaMinistra Zdrowrazdnia07.l2.20l7 r. wsprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
zp62n.zm.),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U.22018 r.,poz. ll52 zp6in. zm.),

Parflstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapozrntiu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 09.07.2019 r.
w ramach monitoringu jakofici wody dotyczqcego parametrdw grapy A z wodociqgu ,,Przewotsk"
(punkt poboru - Hotel Restauracja,,Leliwa" - Przeworsk, ul. Lwowska 110) i w oparciu o protok6l
pobrania pr6bki wody Nr PSK.453-12-l4ll9 oraz o sprawozdanie zbadainr PHK-85-02-N/19 z dnia
12.07 .2019 r. (data wplywu 15.07 .2019 r.)

stwierdza

przydatnoS6 wody do spozycia z wodoci qgu,,Przeworslf' w miejscowoSci Przeworsk.

Podpis.....f



Uzasadnienie

W dniu 09.07.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoSci4 wody przeztaczonej

do spozycia przez ludzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego -
,,Hotel Restauracja,,Leliwa" - Przeworsk, ul. Lwowska Il0" pobrano pr6bkg wody do badan

laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A. Zbadata pr6bka wody w oznaczonym zalresie

odpowiada wymaganiom organoleptyczrLym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do

spozycia przez htdzi (Dz.TJ.z 2017 r., poa.2294 z p62n. zm.). Potwierdza to sprawozdanie

z przeprowadzonych badan pr6bki wody nr PHK-85-02-N/19 z dnia 12.07.2019 r. (data wplywu

15.07.2019 r.).

W zwi4zku 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 shrzy odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za po3rednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do t4 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

(art. 127 i art. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do zrzeczeria sig odwolania (art. l27a$ I KPA). Zdniem dorgczenia

Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczeniao zrzeczeniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 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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