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DECYZJA
Na podstawie:
o att, I04 ustawY z dnia 14,06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
o art,4 ust, I i aft.37 ustawY z dnja 14.03,1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz, U. z 202I r., poz. 195),

' § 3 i § 21 ust. l Pkt. 1rozporządzęnia Ministra Zdrowiaz dnia07.t2.20I7 r. wsprawie
jakości wody przęznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. IJ, z 2017 r., poz, 2294)o art, 12 ust, 1 i 4 ustawY z dnia 07.06.200t r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20ż0 t,, poz. 2028),

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w przeworsku

Po za9oznaniu się z wYnikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 25.05.202t r.
w ramach monitoringu jakości wody dotycxqcego parametrów grupy A z wodociqgu ,,przeworsk,,(Punkt zgodnoŚci- Zespół Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych w przeworsku, ul. Szkolna 6_
kran w kuchni przy stołówce) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody Nr PSK.90 2o.L3.9.202l
otaz o sPrawozdanie z badń nr POL/HK.9052.1.65.2021 z dnia 28.05.2021 r. (data wpływu
31.05.202l r.)

stwierdza

PrzYdatnoŚĆ wodY do sPozYcia z wodoci ągu ,,Przeworsk" w miejscowości przeworsk
w zakresie ww. parametrów

Sp. z o,o.

grl
Pt:towiłrska

Gospodarka Komunalna
WPŁYNĘŁo

0 1. CZE, 202l



uzasadnienie

W dniu ż5.05,20żI r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoŚcią wody przęZnaczonej do

spozycia przez ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", Ze stałego punktu monitoringowego (punkt

zgodności_ ,,zespoł szkół ogolnokształcqcych i zawodowych w przeworsku, ul, szkolna 6_ kran

w kuchlli przy stołowce" pobrano probkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów

gfupy A.zbadanapróbka wody w ozflaczo.l7ym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym,

fizykochemicznym imikrobiologicznym rozpotządzenia Ministra Zdrowia z dnta 07.IŻ.20I7 r'

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przęz |udzi (Dz.I],z ż0I,7 f,, poz, żż94),

Potwierdza to sprawozdanie Z przeprowadzonych badan próbki wody nr PoL/HK,9052,L65,żOżI

z dnia28.05,2)2l r. (data wpływu 3L052OżI r,),

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przeworsku orzekł

jak w sentencji.
Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów,

pouczenie

od niniejszej decyzji stronie słuzy odwołanie do podkarpackiego państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego InsPektora

sanitarnego w przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji

(art. Iż7 t art. Iż9 KPA). , 1_

Stronie przysługuje prawo do zrzeczęnia się odwołania (art, I27a § 1 KPA), Z dntęm doręczenta

państwowęmu powiatowemu Inspektorowi sanitarnemu w przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią zę stron postępowanta, decyzla staje się ostateczna

i prawomocna (art. I21a§ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Otrzymują:

1. Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. Z O. o,, Pl. Mickiew tcza 8, 31_200 Przeworsk

2, Ala

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellonska I0,37,200 Przeworsk

AC/AC


