
Przeworsk, dnia 14'04 2020 r'

PANSTWOWY POWIATOWY- 
iNsppxronsANITARNY

WPRZEWORSKU
RYnek 1, 37-200 Przeworsk

Znak sPrawY: PSK'453-1 2-1 0/20

(Dz.rJ. z 2019 r.,poz' 59 z p6itn' zm')' - A-io o-t o 7o1i t. w sDraw'

$ 3 i $ 21 ust. 1 pkt' 't rozporzqdzena Ministra.Zdrowia,z dnia 07 '12 2017 r' w sprawre

jako3ciwody przenraczoteja"-itii"i"p""z\tdzi(Dz'.1J.'22017r"'poz'2294)'

art. 12 ust' 1 i 4 ustawy 
"'-'a'^ 

' 
'ou':,001 r' o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu S"i"fto* (Dz'tJ'22019 r"poz' 1437 zp62n'zm')'

Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badaf pr6bki wody pobranej w dniu 06'04'2020 r'

w ramach moniroringu jakoici wody dotyczqcego parametrdw grupy A i wybranych patametrdw

grupy B z wodociqgu ,,"i""d'"fp"tt 'gJa"os"i 
Hospicjum- Przeworsk' ul' Kilinskiego)

i w oparciu o sprawozdania , UJJ n, SOOI O+iZOZOtl,ltt , aniuOS.O+'ZOZ0 r' oraz 504104120201F11

z dnia 14.04.2020 r' (data wplywt 14'04'2020 r')

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

Pl' Mickiewicza 8

37-200 Przeworsk

DECYZJA

), .x1.,ffit' ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracvjnego

. 
,:;.i:::?1'"ll'ir"f],.* 

z dnia r4.03.ra85 r. o parisrwowej Inspekcji Sanitamej

stwierdza

przydatnoS6 wody do spoZycia z wodoci4gu "Przewors?'w 
mieiscowodci Przeworsk'



Uzasad nienie

W dniu 06.04.2020
spo2ycia przez ludzi , 

t' w tamach wewngtrznei kontroli nad jakosci4 wody przeznaczonej do
,,Hospi cj um- p-"*",,t, 

L {ffX,#ffiil r1d;r"jt j*j,t Jf H,;ffi ;
;.ffi"""#fT:;Iry A i wvbranvch il;; grupy B, tj. ticzbaenterokok6w. Zbadana
r,zykochemiczn.;;-fi;,""1lLr,f 

i;;J:::#fr,,,,##fffJf ";##:l;l;:_w sprawie jakoSci wody e::e:laczonej dospo2ycia O,r7ez 
.l.ua1i 

(Dz.rJ.z 2017 r., poz. 2294.).Potwierdzaiq to sprawozdania z przeprowadzonych baiari pr6bek wody nr 504/04/2020/Mr1 z dnia09'04'2020 r' oraz 504t04/202otin iama riii.iili"r"ro^r,a wprvwu 14.04.2020 r.).

,ro * ,Jr.'Jjfku 
z powvzszym Paristwowv nowiatorf" mspektor sanitamy ., plr"ro..tu o.r"tt

Niniejsz4 decyzjg wydaje sig celem informacji o jakosci wody dla konsumentriw.

pouczenie

od niniejszei decvzii Stronie sluZy odworanie_ do podkarpackiego parstwowegowojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, ," ,"s..iril*... paristwowego powiatowego Inspektora

i#t1;:t""" L;?'ff:* w terminie do 14 dni oa au,v a",J"""*"-,i,,i?": o*r,:,
Stronie przysluguje prawo d,o zrzeczenia sig odwolania (art. 127a $ r KpA). z dniemdorgczenia pafstwowemu powiatowemu rr.p"t,o.o*i- sunitarnemu w przeworsku oiwiadczenia

ff:1ff::;:iTflT#".#1"'ienia 
odwolania p""' o'tutn4ze stron o",iur"*",,,, o"cyzja staje

wniesienia odworania (art. ,rJT; l|i,l 
2 KPA) i pocllega wvkonani' p"i 'r,r*lril...,r, o"

viatowy
rrarny
ku

Rysz"aid Trelka

OtlzvJnuj4,

9. 
t;;:*t przeworska Gospodarka Komunalna sp. z o. o., pl. Mickiewicza s,37-2.oprzeworsk

Do wiadomodci:

oarj, 
Bunnistrz Miasta przeworska, ul. Jagielloris ka 10, 37 _2[|przeworsk

(rMc9

Pg!stw.qwy


