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DECYz,JA
Na podstawie:

r art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

. art. 4 ust. 1 i ar1. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o paistwowej Inspekcji sanitamej
(Dz.U.22019 r., poz. 59 zpoin. zm.),

o $ 3 i g 21 ust. 1 pkt. 1 rozporz4dzenia Ministra zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jakoSci wody przemaczonej do spozycia przez lttdzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294
zp6in.zm.),

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenit w wodq
i zbiorowym odprowadzaniu dciek6w (Dz. IJ . 22019 r., poz. 1437 z p6in. zm),

Par[stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznanlt sig z wynikami laboratoryinych badan pr6bki wody pobranej w dniu rg.02.2020 r.
w ramach monitoringu jakoici wody dotyczqcego parametr h, gtupy A z woelociqgu ,,prxeworsk,,
(punkt zgodnosci- Zesp6l szk6l og6lnoks ztalcqcych i Zawodowych w przeworsku, ul. Szkolna 6,
37 -200 Przeworsk- kran przy zlewozmywaku w kuchni) i w oparciu o protok6l pobrania pr6bki
wody Nr PSK.453-12-5/20 oraz o sprawozdanie z badai nr PHK-30-02-N/2 0 z dnia 21.02.2020 r.
(data wptywu 26.02.2020 r.)

stwierdza

przydatno6i wody do spoZycia z wodo ci4gn ,,przeworsp, w miejscowoSci przeworsk.



Uzasadnienie

w dniu 18.02.2020 r. w ramach nadzoru sanitamego nad jakosci4 wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego-

,,z"rpdt szk6l oghlnoksztalcqcych i Zawodowych w Prueworsku, ul. szkalna 6, j7'200 Przeworsk-

kranprzyzlewozml,wakuwkuchni''pobranopr6bkgwodydobadanlabolatoryjnychwzakesie
parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka wody w omaczonym zakresie odpowiada wymaganiom

organoleptycznym, fizykochemicznym i mikobiologicznym rozporz4dzenia Ministra zdrowia z dria

oi.tz.zoll r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez l]udzi (Dz.u. z 2017 r.'

poz. 2294 z p62n. zm.). Potwierdza to sprawozdanie z przeptowadzonych badafi pr6bki wody nr

PHK-30-02-N/2 0 z dnia21.02.2020 r. (data wplywt26.02.2020 r')

Wzwi4zkuZpowzszymPairstwowyPowiatowylnspektorSanitarnywPrzeworskuorzekl
jak w sentencji.

Niniejszq decyzjg wydaje sig celem informacji o jakosci wody dla konsument6w.

Pouczenie

od niniejszej decyzji Stronie slu2y odwolanie do Podkarpackiego Pafstwowego

wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za posrednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora

sanitamego w Przeworsku w tetminie do 14 dni od daty dorgczenia niniej szej decyzji

(art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania @rt' 127a $ 1 KPA)' Z dniem

dorqczenia Paristwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oswiadczenia

o rr,zecrenit sig prawa do wniesienia odwolania ptzez ostatni4 ze stron postqpowania, decyzja staje

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

wniesienia odwolania (art. 130 $ 4 KPA)'
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