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37-200 Przeworsk

DECYZJA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22018 r. po2.2096 zpoin. zm.),

c art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59),

o $ 3 i g 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
zp6in. zm.),

' art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenit w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. rJ. 22019 r., poz. 1437 z p61n. zm.),

Paristworry Powiatowy Insnektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznanit sig z wynikami laboratoryjnych badari pr6bki wody pobranej w dniu 17.01.2020 r.
w ramach monitoringu jakoici wotly dolyczqcego parametrdw grupy A i wybranych parametrfiw
grupy B z wodociqgu ,,Prx,eworslr" (punkt poboru - Stacja Uzdatniania wody - Rozb6rz) i w oparciu
o sprawozdania z badah nr 1542/01/20201M11 z dnia 20.01.2020 r. oraz 1542/Ol/2O20lFll z dnia
22.01.2020 r. (data wplywu 28.01.2020 r.)

stwierdza

przydatnosi wody do spozycia z wodo ci}grs ,,przeworsf' w miejscowosci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 17.01.2020 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jako5ci4 wody przemaczonej do
spoZycia przez l:udzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze statrego punktu monitoringowego -
,,Stacja Uzdatniania Wody - Rozb6rz" pobrano pr6bkg wody do badan laboratoryjnych w zakresie

parametr6w grupy A i wybranych parametr6w grupy B, tj. liczba enterokok6w. Zbadana pr6bka wody
w oznaczonym zakesie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym
i mikobiologicznym rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spo2ycia przez lndzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z p62n. zm.). Potwierdzaj4 to
sprawozdania z przeprowadzonych badair pr6bek wo dy nr 154210112020/W I z dnia2l.0l .2020 r. oraz
1 5 42 / 0 1 /2020 lF I I z dnia 22.0 1 .2020 r. (data wplywu 28.0 1.2020 r.).

W zwi4zku z poryzszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jako6ci wody dla konsument6w.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sluZy odwolanie do Podkarpackiego Pairstwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za po6rednictwem Pafstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Przeworsku w terminie do i4 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

\art. 127 iar1. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127 a $ 1 KPA). Z dniem dorgczenia

Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku o6wiad czenia o zxzeczeniu siQ

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

i prawomocna (art. 127 a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).
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Otrzymuj4:

@ St.onu, Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8,37'2OO Przeworsk

2. Na
Do wiadomo6ci:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10,37 -200 Przeworsk
AC/AC
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Strona:
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Sp. z o. o.
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37-200 Przeworsk

DECYZJA

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U . z 2018 r. poz. 2096 z p6in. zm.),

o art.4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59),

o $ 3 i $ 21 ust. 1pkt. 1 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jako3ci wody ptzeznaczonej do spo4zcia przez htdzi (Dz. lJ. z 2017 r., poz. 2294
z p62n. zrn.) ,

. art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. tJ.22019 r.,poz. 1437 zp6in. zm.),

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznanit sig z wynikami laboratoryinych badari pr6bek wody pobranych w dniu 17.01.2020 r.
w ramach monitoringu kontrolnego dotyczqcego stosowania prepdlatu Seaeuest z wotlociqgu
,Pr7,eworsk" w punktach poboru: stacja rJzdatniania wody - Rozb6rz, Apteka - przeworsk,
ul. Szpitalna 12 i Bar Cukrownia - Przeworsk, ul. Lubomirskich 1E orazw oparciu o sprawozdania
z badafi nr: 2424l0ll2020tMlt, 2424/ot/2020/M12, 2424/oU2oz0/M/3 z dnia 20.01.2020 r.,
2424/01/20201F11, 2424/0tl202otF/2, 2424to1t202otF/3 z dnia 22.01.2020 r. (data \^"tywu
sprawozdari 28.0 1.2020 r.)

stwierdza

przydatnodi wody do spoZycia z wodo ci4gu ,,przewors?,.



IJzasadnienie

W dniu 17.01.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jako6ci4 wody przeznaczonej do

spoZycia przez ludzi z wodoci4gu ,,Przeworslt', ze stalych puntt6w monitoringowych: ,,Stacja
Uzdatniania Wody - Rozb6rz", ,,Apteka - Przeworsk, ul. Szpitalna 12" i ,,Bar Cukownia - Przeworsk,

ul. Lubomirskich 1 8", pobrano 3 pr6bki wody do badari laboratoryjnych w ramach monitoringu
kontrolnego dotycz4cego stosowania preparatu SeaQuest. Zbadane pr6bki wody w oznaczonym
zakesie odpowiadaj4 wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikobiologicznym
rozporuqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jako5ci wody przeznaczonej do

spoZycia przez fudzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z poin. zm.). Potwierdzajq to sprawozdania

z przeprowadzonych badan pr6bek wody nr: 2424101l2020lMll, 2424/01/2020/M12,

2424101120201M13 z dnia 20.01.2020 r., 2424101120201F/1, 2424/01/20201F12, 2424101120201F13

z dnia22.01.2020 r. (data wplywu sprawozdari 28.01.2020 r.).

W zwi4zku z poryzszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sfu2y odwolanie do Podkarpackiego Pafistwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego - ul. Wierzbowa 16,35-959 Rzesz6w, za podrednictwem

Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty

dorgczenia niniej szej decyzji (aft. 127 i art. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a$ IKPA).2 dniem dorgczenia

Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczenia o zrzeczeniu

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

i prawomocna (art. 127 a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 $ 4 KPA).
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Otrzvmuia:

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

37-200 Przeworsk.
Mickiewicza 8,

2. Na.
Do wiadomoSci:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiello{ska 10,37-200 Przeworsk.
AC/AC
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