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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 r. Kodeksu post9powania administracyjnego
(Dz. U . z 202O r. poz. 256 z p6Ln. zm.),

. art.4 ust. I i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 195),

o $ 3 i $ 21 ust. 1 pkt. l rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie
jako6ci wody przeznaczonej do spo2ycia przez fudzi (Dz. U. z 201"1 r., poz. 2294),

. art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzenit w wodg

i zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2020 r., po2.2028),

Par(stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznanit sig z wynikami laboratoryjnych badaf pr6bki wody pobranej w dniu 09.02.2021 r.
w ramach monitoringu jakoici wody dotyczqcego patametr.iw grupy A i wybranych parametriw
grupy B z wodociqgu ,,Prleworsk" (punkt zgodno6ci- PGK Sp. z o. o. - Baza ZOGO|U- Przeworsk,

ul. Glgboka 5) i w oparciu o sprawozdania zbadah nr l118lo2l202llMll,ll18l12l2021lFll z dnia
15.02.2021r. (data wplywu 17.02.2021 r.)

stwierdza

przydatno66 wody do spo?ycia z wodociqgu ,,Przeworsll' w miejscowoSci Przeworsk.



Uzasadnienie

W dniu 09.02.2021 r. w ramach wewngtrznej kontroli nad jakoSci4 wody przeznaczonej do

spo2ycia przez htdzi z wodoci4gu ,,Przeworsk", ze stalego punktu monitoringowego -
,,PGK Sp. z o. o. - Baza ZOGOiU- Przeworsk, ul. Glgboka 5" pobrano pr6bkg wody do badati

laboratoryjnych w zakresie parametr6w grupy A i wybranych parametr6w grupy B, tj. liczba

enterokok6w. Zbadana pr6bka rvody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom

organoleptycznym, fizykochemicznyr:r i mikrobiologicznym rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia

07.12.2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r.,

poz. 2294). Potwierdzajq to sprawozdania z przeprowadzonych badafr pr6bek wody nr

11.78102120211114/1,117810212021/F11 z dnia 15.02.2021 r. (data wplywu 17.02.2021 r.).

W zwi4zku z powyiszym Paristwowy 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 sfu2y odwolanie do Podkarpackiego Pafstwowego

Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego, za poSrednictwem Pairstwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do l4 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji

(art. 127 i art. 129 KPA).
Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia sig odwolania (art. 127a $ 1 KPA). Z dniem dorgczenia

Pairstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku o6wiadczenia o zrzeczeniu siE

prawa do wniesienia odwolania przez ostalni1 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna

i prawomocna (at. 127a $ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia

odwolania (art. 130 S 4 KPA).
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Otrzvmuia:

\.1,) Stroru, Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8,37-2OO Przeworsk

2. Ala
Do wiadomo6ci:

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

AC/AC


