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DECYZJA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania adminishacyjnego
(Dz. U. 22018 r. pol.2096 zp6in. zm.),

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

. $3i$21 ust. l pkt. I rozporuqdzeniaMinistraZdrowiazdnia}T.l2.z|lT r.wsprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez fudzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
zp6in. zm.),

c art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiororym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciek6w (Dz. U. 22019 r.,poz.1437),

Parflstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 07.1,0.2019 r.
w ramach monitoringu jahoici wody dotyczqcego parumetriw grupy B z wodociqgu ,rPrzewotsk"
(punktpoboru- Stacja Uzdatniania Wody -Rozb6rz,37-200 Przeworsk) i w oparciu o sprawozdania
zbadafi nr 335ll0l20l9lllldll z dnia 11.10.2019 r. oraz 335ll0l20l9Bll z dnia 14.10.2019 r.
(data wplywu 23.10.2019 r.)

stwierdza
przydatnoS6 wody do spozycia z wodociqgu,,PrzeworsV' w miejscowoSci Przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu O7.lO.2Olg r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody przeznaczonej do

spozycia ptzpz ludzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego

,,Stacja Uzdatniania Wody - Rozbdrz, 37-200 Przeworsk" pobrano pr6bkg wody do badari

laboratoryjnych w zalresie parametr6w grupy B. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym zakresie

odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym

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

spozycia przezh,:dzi (Dz.U.z 2017 r., pol.2294 z p6in.zm.). Potwierdzajq to sprawozdania

z przeprowadzonych badarl pr6bek wody nr 335ll0l20l9lMll z dnia 11.10.2019 r. oraz

335ll0l20l9lFll z dnia 14.10.2019 r. (data wptywu 23.10.2019 r.)

W nvi4zku z powyhszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

Niniejszq decyzjg rvydaje sig celem inforrnacji o jako5ci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sluZy odwolanie do Podkarpackiego Paristwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za poSrednictwem Pafstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do l* dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji
(art. 127 i art. 129 KPA).

Stronieprzyslugujeprawo domzeczeniasigodwolania(art. l27a$ I KPA). Zdnremdorgczenia

Paristwowemu Powiatowemu Inspeklorowi Sanitarnemu w Przeworsku oSwiadczeniao zrzecz-eniu sig

prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna (art. l27a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptrywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).

Otrzvmuia:

-

[t. )St ora: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o, o.,Pl. MickiewiczaS,3T-2}O Przeworsk'Y 
Nu

Do wiadomoSci:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10,37-200 Przeworsk
AC/AC

MP

l);4stworvy Fo,wiatowy
+q:spektoi $/nitarny'
\w Plzevr/orsku

*gr\rz.Kdora rretka


