PAilISTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

dnia I 1.02.2021 r.
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Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA,
Na podstawie:

o art. 104 ustawy

z

dnia

14.06.1960

(Dz.

U.

o

art.

4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia

o

(Dz.U.22021 r., poz.
$ 3 i $ 21 ust. 1 pkt.

.

r.

Kodeksu postgpowania administracyjnego

z 2020 r. poz. 256 z p62n. zm.),

14.03.1985

r. o

Pairstwowej Inspekcji Sanitarnej

195),

l rozporz4dzenia

Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia przez lrudzi (Dz.U.22017 r.,po2.2294),
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2020 r., po2.2028),

Parflstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu sig z wynikami laboratoryjnych badafr pr6bki wody pobranej w dniu 20.01.2021 r.
w rsmach monitoringu .iakoSci wody dotyczqcego parametr6w grupy B x wodociggu ,rPrzeworsk"
(punkt zgodnoSci- Stacja Uzdatniania Wody- Rozb6rz) i w oparciu o sprawozdania z badafr nr
586/0ll2021lMl1 z dnia 26.01.2021 r. oraz 586l0ll202llFll z dnia 03.02.2021 r. (data wplywu
10.02.2021 r.)

stwierdza
przydatno36 wody do spofocia z wodoci4gu ,,Przeworsk" w miejscowoSci Przeworsk.

Uzasadnienie
W dniu 20.01.2O21 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jako6ci4 wody przeznaczonej do
spo2ycia przez lrtdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego ,,Stacja Uzdatniania Wody- Rozbdrz" pobrano pr6bkg wody do badai laboratoryjnych w zakesie
parametr6w grupy B. Zbad,aru pr6bka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom
organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jako5ci wody przeznaczonej do spo2ycia przez l:ldzi (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2294). Potwierdzaj4 to sprawozdania z przeprow adzonych badaf pr6bek wody nr
586101120211M/l z dnia 26.01.2021 r. oraz 58610112021/F/1 z dnia 03.02.2021 r. (data wplywu
10.02.2021 r.).

W zwi4zktt z.powyLszym Pafrstwowy 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 slu2y odwolanie

do

Podkarpackiego Pailstwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitamego, za poSrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji
lart. 127 iart. 129 KPA).
Stronie przysfuguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art.121a$ I KPA). Z dniem dorgczenia
Pafistwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatti4 ze stron postEpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna (arr. l27a S 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania (arl. 130 $ 4 KPA).
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Otrzymuj4:
(!,) Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8,37-200 Przeworsk
2. Ala
Do wiadomoSci:
1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellorlska 10, 37-200 Przeworsk
AC/AC

