
PAŃSTWOWY POWIATOWY
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Znak sprawy: PSK.902 0.13.21.202I

Przeworsk, dnia 0].l2.202l r.

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

DECYZJA
Na podstawie:
o art. l04 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania

(Dz.U. z2027 Lpoz.735 zpóźn. zm.),
administracyjnego

o art, 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z2Ożl t.,poz.l95),

' § 3 i § 21 ust. 1Pkt. 1 rozporząĄzenia MinisttaZdrowiazdnia07.12.2017 r. wsprawie
jakości wody przęznaczonej do spożycia przezludzi (Dz.IJ. z2Ol7 r.,poz.2294),o aft, 12 ust. 1 i 4 ustawY z dnia 7.06.200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.IJ. z2020 t., poz.2028),

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w przeworsku

Po za9oznaniu się z wYnikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 19.t1.202l t.
w ramach łnonitoringu jakoŚci wody dotyczqcego parametrów grupy A i wybranych parametrów
gru?Y B z wodociqgu ,rPrzeworsł" (punkt zgodności- Stacja Uzdatniania Wody - Rozbórz,
37-200 Przeworsk) i w oparciu o sprawozdanie z badń nr Ll0l08l2o2tl86gmvll1 z dnia
02.t2.202l r. (data wpłylvu 06.12.202t r.)

stwierdza

PrzYdafiroŚÓ wodY do sPozycia z wodoci ągu ,,Przeworslć' w miejscowości Rozbórz
w zakresie w/w parametrów.
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uzasadnienie

W dniu 1L.II.202I r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakoŚcią wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", za stałego punktu monitoringowego

,,Stacja (Jzdatniania Wody _ Rozbórz, 37-200 Przeworsk" pobrano Próbkę wodY do badań

laboratoryjnych w 
"ak ".i" 

parametrów grupy A i wybranYch Parametńw gruPY B' tj. Iiczba

enterokoków. zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom

organolept yczrlym,fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministrazdrowia z dnia

07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przęzrLaczonej do spozycia przez ltldzi (Dz,U,z 2017 r"

poz. 2ż94). potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbek wody nr

l_n na t zoz1, l 869 IFM] 1, z dnia 02.I2.202t r. (data wpĘwu 06.1ż,202| t,)

WzwiązkuzpowyższymPaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnywPrzeworskuorzekł
jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów,

pouczenie

odniniejszejdecyzjiStronieśfuzyodwołaniedoPodkarpackiegoPaństwowego
wojewódzkiego Inspektora sanitarn ego, zapośrednictwem państwowego powiatowego Inspektora

Sanitarnego w przeworsku w terminie do 14 dni od dał doręczenia niniejszej decyzji

(art. I2"| i arr. t29 KPA). o l Tżń A \ .7 l_:^.- Annonoał,
Stronie przysługuje pralwo do zrzeczęlia się odwołania (art, t27a § 1 KPA), Z dniem doręczenia

państwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oŚwiadczenia o zrzeczenhlsię

prawa do wniesienia odwołani a przez ostatnią ze stron postępowania, decYzja staje się ostateczna

i prawomocna (art. I27a§ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia

odwołania (art. 130 § 4 KPA),

Otrzymują::ó§;"na: 
przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., pl, Mickiewicza8,37_Zog przeworsk

ż. Ala
Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska |0,37_żoo Przeworsk
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