
Uzasadnienie

W dniu 19.08.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoSci4 wody przeznaczonej do
spoZycia przez ludzi z wodoci4gu ,,PrzeworsV', ze stalych punkt6w monitoringowych: ,,Stacja
Uzdatniania Wody - Rozb6rz", ,,Apteka - Przeworsk, ul. Szpital na 12" i ,,Bar Cukrownia - Przeworsk,
ul. Lubomirskich I E", pobrano 3 pr6bki wody do badari laboratoryjnych w ramach monitoringu
kontrolnego dotyczqcego stosowania preparatu SeaQuest. Zbadane pr6bki wody w oznaczonym
zakresie odpowiadaj4 wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym
tozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jako3ci wody przeznaczonej do
spozycia ptzez ludzi (Dz.U.z 2017 r., poa.2294 z p62n. zm.). Potwierdzaj4 to sprawozdania
z przeprowadzonych badafl pr6bek wody nr: 6548107lz\lglMll, 6548107l2}lglMl2,
6548107120191M13 z dnia 22.08.2019 r., 6548l07l20l9lEll, 6548107lz\l9lFl2, 6549l}7l20tglFl3
z dnia2l.08.2019 r. (data wplywu sprawozdafi 27 .08.2019 r.).

W zwi4zku z powyhszym Paristwowy Powintowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie slu2y odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego
Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego - ul. Wier:zbowa 16, 35-959 Rzesz6w, za poSrednictwem
Paristwowego Powiato\,vego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie clo 14 dni od daty
dorgczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KpA).

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig oclwolania(art. l27a $ I KPA). Z dniemdorgczenia
Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczenia o zrzeczenlt
sig prawa do rvniesienia odwolaniaprzezostatni4 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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DECYZJA

Na podstawie:

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

(Dz. U. 22018 r. Pol.2096 zP62n. zm.),

. art. 4 ust. 1 t art. 37 ustawy z dnia i2r.03.1985 r. o Pat'rstwowej Inspekcji Sanitarnej

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

. $ 3 i $ 21 ust. 1pkt. 1 rozporz4dzenial\4inistraZdrowiazdnia07.l2.20l7 r. wsprawie

jakogci wody plzeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r,, poz' 2294

zpoLn.zm.),
o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.200L r. o zbiorowym zaopattzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U' 22019 r',poz' 1437),

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bek wody pobranych w dniu 19.08.2019 r.

w rsmach monitoringu kontrolnego clotyczqcego stosowania preparatu SeaQuest z wodociqgu

,,przeworsk,, w punktach poboru: Stacja Uzdatniania Wody - Rozb6rz, Apteka - Przeworsk,

ul. Szpitaln a 12 iBar Cukrownia - Przeworsk, ul. I.,ubomirskich 1 E oraz w oparciu o sprawozdania

z badah nr: 6548l}712}19l}/111, 6548107120191M12, 6548107120191M13 z dnia 22.08.2019 t.,

654}l}7l2}tglElt, 6548ll7l2}lglFl2, 6548107120191F13 z dnia 21.08.2019 r. (data wplywu

sprawozdafr 27 .08.2019 r.)

stwierdza

przydatnoS6 wody do spozycitl z wodociqgtt ,,PrzeworsH'.


