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DECYZJA

Na podstawie:

c art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U . z 2020 r., poz. 256 z p6im. zm.),

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

o $ 3 i $ 21 ust. 1 pkt. 1 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jako3ci wody przeznaczonej do spo2ycia prze z lttdzi (Dz.IJ.22017 r., po2.2294)

o art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatneniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu dciek6w (Dz. tJ. 22019 r., poz. 1437 z p6im. zm),

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badan pr6bki wody pobranej w dniu 12.05.2020 r.
w ramach monitoringu jakoici wotly dotyczqcego parametniw grupy A Z wodociqgu ,,przeworsk"
(punkt zgodnosci- starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagielloriska 10- kran prry umywalce
w wc- pafier) i w oparciu o protok6l pobrania pr6bki wody Nr pSK.453-12 -lll20 oraz
o sprawozdanie z badan nr PHK-61-02-Ni20 z dnia 15.05.2020 r. (data wplywu 22.05.2020 r.)

stwierdza

przydatno66 wody do spoZycia z wo doci4gtt ,,Przeworsf, w miejscowoSci przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 12.05.2020 r. w ramach nadzoru sanitamego nad jako6ciq wody przeznaczonej

do spozycia przez lrtdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego-
,,Starostwo Powiatowe w Przeworsku, ul. Jagielloriska 10- lcran przy umyvvalce w WC- parter,'
pobrano pr6bkg wody do badari laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A. Zbadana pr6bka

wody woznaczonym zakesie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, hzykochemicznym
i mikrobiologicznym rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 .12.2017 r. w sprawie jakodci wody
przeznaczonej do spozycia przez l]udzi (Dz.u. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie
z przeprowadzonych badan pr6bki wody nr PHK-61-02-N120 z dnia 15.05.2020 r. (data wplywu
22.05.2020 r.).

W zwiqzku z poryZszym Pairstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.

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

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie sluzy odwolanie do Podkarpackiego paristwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSrednictwem Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji
(axt. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a $ 1 KpA). Z dniem
dorgczenia Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku o3wiadczenia
o ztzeczenl,t sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, 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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