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Na podstawie:
o art. 104 ustawy z

Strona:
Przeworska Gospodarka
Pl. Mickiewicza 8

37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 07 .02.ż022 r.

Komunalna Sp. z. o. o.

DECYZJA

dnia t4.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z202l t.,poz.735 zpóźn. zm.),

o art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2021 r., poz. l95),
o § 3 i § 2l ust. 1pkt. l roąorządzeniaMinistraZdrowiazdnia07.12.2017 r. wsprawie

jakości wody ptzeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz.U. z20I7 r.,poz.2294)
r art. 12 ust. t i 4 ustawy z dnia 07.06.200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu ż5.01.202ż t.
w ramach monitoringu jakości wody dotyczqcego parametrów grupy A z wodociqgu ,,Pr7eworsk"
(punkt zgodności- Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Przeworsku, Pl. Mickiewicza 8-

kran w łaziencę nalpiętrze) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody Nr PSK.9020.L3.2.2022
otaz o sprawozdania z badń ff POL/HK.9052.1.15.202ż, POL/HK.9O5ż.1.16.2022 z dnia
28.0t.żOżż t. (data wpłylvtl 07.0I.2022 r.)

stwierdza

przydatność wody do spozycia z wodociągll ,,Przeworsk'w miejscowości Przeworsk
w zakresie ww. parametrów

Gosoodarka Komunalna Sp, z o,o,' WPŁYNĘŁo

0 8. LUT. 2022



uzasadnienie

W dniu 25.0I.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi z wodociągu ,,Przewofsk", ze stałego punktu monitoringowego

(punkt zgodności- ,,Przeworsl<n Gospodarkn Komunalna Sp. z o. o. w Przeworsku, Pl. Mickiewicza

8- lcran w łazience na I piętrze" pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie

parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom

organoleptyczllym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia MinisttaZdrowiaz dnia

O7 .l2.ż0I7 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęzlrudzi (Dz.U. z Ż017 r., poz.

2ż94). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badah próbki wody nr
pOL/HK.9052.I.I5.2Oż2,POL1HK.9052.1.16.202ż z dnia28.01.2022 r. (data wpływu 07.01.2022 r.)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł
jak w sentencji.

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

pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora SanitamęEo, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do L4 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji

(art. I27 i afi. lż9 KPA).
Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. I27a § 1 KPA). Z dniem doręczenia

państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oŚwiadczeniao zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

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

odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Otrz}rmuia:

$/ Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza8,3'7-200 Przeworsk
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Do wiadomości:
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