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DECYZJ^
Na podstawie:

.

art. l04 ustawy

o

(Dz. U. z2O2t r. poz.735 zpóźn. zm.),
art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r.
(Dz. U. z202l r.,poz.I95),

'
o

z

dnia 14.06.1960

r.

Kodeksu postępowania administracyjnego

o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej

§ 3 i § 21 ust. 1 Pkt. 1 rozporządzęnia MinistraZdrowiazdnia07.12.2017 r. wsprawie
jakościwody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.IJ. z2017 r.,poz.2294),

art. 12 ust.

l i 4 ustawy z

dnia 7.06.200t r.
i zbiorowym odprowadzaniu ściekó w (Dz. IJ . z 2020

o zbiorowym

zaopatrzęniu

r., poz. 2028),

w

wodę

Państworvy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Po za9oznaniu się z wynikami laboratoryjnych badń próbki wody pobranej w dniu 19.11.202l r.
W ramaCh monitoringu jakoŚci wody dotyczqcego parametrów grupy B
z wodociqgu ,rPrzeworsk''
(Punkt zgodnoŚci- ZesPÓł Szkół Zawodowych, ul. Krasickieg o 9,37-2o0Przeworskkurek czerpalnykuchnia) i w oparciu o sprawozdanie z badań tlr Ll0l08l202tl86gmvIl2 z dnia 03.1ż.202I t.
(data wpływu 06.I2.202t t.)

stwierdza
PrzYdatnoŚÓ

wodY do spożycia z wodoci ągu ,,Przeworslć'w miejscowości przeworsk
w zakresie w/w parametrów.

uzasadnienie
W dniu lg,t1,2021, r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakoŚcią wodY Przeznaczonej
punktu monitoringowego
spozycia przez ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", Za stałego

do

g, 37-200 Przeworsk- kurek czerpalny, kuchnia" pobrano
,,Zespół Szkół Zawodowych, ul. Krasickiego
zakresie parametrów grupy B, Zbadana próbka wody
próbkę wody do badań laboratoryjnych

w

w

fizykochemicznym
oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptyczlym,

.t2.20I7 r. w sPrawie jakoŚci wodY
i mikrobiologicznym rczporuądzenia Minis tta Zdtowia z dnia 07
poz,2294), Potwierdza to sprawozdanie
p2zęznaczonej do ,po"y.iu przez ludzi (Dz. IJ.z 20t7 f,,
z dnia03.t2.20Żl r. (data wPłYwu
zprzeprowadzonych badań próbek wody nrLl)t08l2)2tl86gmvLl2
06.12.202I r.).

powiatowy Inspektor sanitamy w przeworsku orzekł
W związku z powyższym państwowy

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

od

podkarpackiego
niniejszej decyzji stronie sfuzy odwołanie do

państwowego

państwowego powiatowego Inspektora
wojewódzkiego Inspektora sanitarn ego, za pośrednictwem
datY doręczenia niniejszej decYzji
Sanitarnego w przeworsku w tęrminie do t4 dni od
(art. I2"l i art. Iż9 KPA).
(art. I27a § 1 KPA), Z dniem doręczenia
Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania
przeworsku oświadczeniao zrzeczeniu się
państwowemu powiatowemu Inspektorowi sanitamemu w
decyzla
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
",* do
::::11",,,::
wniesienia
i prawomocna (art. !ż7a§ 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upĘwem terminu
odwołania (art. 130 § 4 KPA).
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