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Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA
Na podstawie:

o afi. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r.
(Dz. U. 22020 r. poz. 256 z p62n. zm.),

.

i

o
.

Kodeksu postgpowania administracyjnego

art. 4 ust. 1 art. 37 ustawy z dnia 1403.1985
(Dz. U. 2 2019 r., poz. 59 z p62n. zm.),

i

r. o

Paristwowej Inspekcji Sanitamej

i

$ 21 ust. pkt. 1 rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
j akoSci wody przeznaczonej do spo2ycia prze z ludzi (Dz. IJ . z 2017 r., poz. 2294),

$3

art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
i zbiorowym odprowadzaniu 6ciek6w (Dz. U. 22019 r., poz. 1437 z p6in. zm.),

w

wodg

Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badair pr6bki wody pobranej w dniu 18.09.2020 r.
w ramaclt monitoringu jakofci wody tlotyczqcego parametrdw grupy A i wybranych parametrdw

grupy

B z

wotlociqgu ,,Przeworsk" (punkt zgodnoSci- Szkola Podstawowa

Nr

1,

37'200 Przeworsk, u1. Konopnickiej 5) i w oparciu o sprawozdania z badal w 1930/O9|2O2O/M/1
2dnia2l.09.2020r. oraz1930/09/20201F/l 2dniu23.09.2020 r. (datawplywu 28.09.2020r.)

stw:ferdza
przydatno5d wody do spoirycia z wodoci4,gu

,,Przeworslt'w miejscowoSci Przeworsk.

.

[-]zasadnienie
W dniu 18.09.2020 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody przeznaczonei do
spo2ycia przez \tdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitodngowego ,,Szkola Podstawowa Nr 1, 37 -200 Pueworsk, ul. Konopnickiej 5 " pobrano pr6bkq wody do badan
laboratoryjnych w zakresie parametr6w grup"v A i wybranych parametr6w grupy B, tj. liczba
enterokok6w. Zbadana pr6bka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom
organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporz4dzenia Ministta Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczanej do spoZycia ptzez l'tdzi (Dz.U.22017 r., poz.
2294). Potwierdzajq to sprawozdania z przeprowadzonych badari pr6bek wody nr l930l09l2020lMll
z dnia2l.O9.2020 r. oraz 1930109120201F11 z dnia23.09.2020 r. (data wplywu 28.09,2020 r.).
W zwi4zku z poryZszym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku orzekl
jak w sentencji.
Niniejszq decyzjg wydaje si9 celem informacji o jakoSci wody dla konsument6w.

Pouczenie

od ninieiszej decyzji Stronie sluZy odwolanie do

Podkarpackiego Paistwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSiednictwem Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorqczenia niniej szej decyzji
(.aft. 127 i afi. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig' odwolania (art' 127a $ 1 KPA)' Z dniem dorqczenia
Paf,stwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitiunemu w Przeworsku oSwiadczenia o zrzeczeniu si9
prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postqpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (art. 127a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania (an. 130

S

4 KPA).
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Otrzymui4:

f)

St oru, Przeworska Gospodarka Komunaina Sp. z o. o., Pl. Mickiewi cza 8,37-200 Przeworsk

2. Na

Do wiadomodci:
1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagielloriska 10,37-200 Przeworsk
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