
PGK Sp. z o.o. w przeworsku
wPr_YNELO

2 0. 08, 20tg

PANSTWOWY POWTATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWORSKU
Rynek L, 37 -2O0 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.453- 12-17 I 19

rsk, dnia 19.08.2019 r.

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

Pl. Mickiewicza 8

37-200 Przeworsk

DECYzuA

Na podstawie:

. art. 7A4 ustawy z dnia i4.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r., pot.2096 zp62n. zm.),

o art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.7985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. 22A19 r., poz. 59),

. $ 3 i $ 21 ust. l pkt. 1 rozporzqdzeniaMinistraZdrovtrazdnta0T.l2.?017 r. wsprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294

zpoLn. zrn.),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 22079 r., poz. 1,437),

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznwtiu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 07.08.2019 r.
w ramaeh monitoringu jakoici wody dotyczqcego parametrdw grupy A z wodociggu ,,Przaoorsk"
(puola poboru - Zajazd ,,Pastewnik" - Przeworsk, ul. tr ancacla 2) iw oparciu o protokol pobrania
pr6bki wody Nr PSK.453-L2.-17/19 offiz o sprawozdanie z badai nr PHK-96-02-N/19 z dnia
10.08.2019 r. (data wplywu 16.08.2019 r.)

stwierdza

przydatnoSc wody do spozycia z wodoci4gu ,,Przewarsk" w miejscorvoSci Przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 07.08.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jako$ci4 wody przeznaczonej

do spozycia ptzez ludzi z rvodoci4gu ,,Przeworsk", ze statego punku monitoringowego -
,,Zajazd ,,Pastetvnik" - Przeworsk, ul. trsncucka 2" pobrano probkg wody do badan laboratoryjnych

w zakresie parametr6w grupy A. Zbadana probka wody w oznaczonym zakresie odpowiada

wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporzEdzenia Ministra

Zdrowra z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(D2.U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badah

pr6bki wody nr PHK-96-02-N/19 z dnia 10.08.20i9 r. (data wplywu 16.08.2019 r.).

W zvviqku z powyaszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzeld

jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jako5ci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sfuzy odwolanie do Podkarpackiego Pahstwowego

Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, za po6rednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora

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

(art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysfuguje prawo do zrzeczenia sig odrvolania (art, 727a $ i KPA). Z dnrem

dorgczenia Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczenia

o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staie

siE ostateczna i prawomocna (art.727a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplynem terminu do

wniesienia odrnoiania (art. 130 $ 4 KPA).
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