
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWOR§KU
Rynek l, 37 -200 Przeworsk

Znak spiawy: PSK.902 0.1,3.6.20żż

, dnia 16.03.2022t.

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 postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 202l t. poz. 735 z późn. zm.),

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

(Dz. U. z2OżI r., poz. 195),

o § 3 i § 21 ust. 1pkt. 1 rozporządzeniaMinis{raZdtowiazdnia07.t2.20I7 r. wsprawie
jakości wody przezrlaczonej do spozycia ptzez ludzi (Dz. U. z2017 t.,poz.2294),

o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7.06.200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2020 t.,poz.ż028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 04.03.2022 t.

w ramach monitoringu jakości wody dotyczqcego parametrów grupy A i wybranych parametrów

grupy B z wodociqgu ,,Pr7eworsł" (punkt zgodności- Zespół Szkół Zawodowych- Przeworsk,

ul. Krasickiego 9) i w oparciu o sprawozdanie z badah łr Ll0lO!2022/9IlFM/I z dnia

15.03.2022 r. (data wpłwu 15.03.2022r.)

stwierdza

przydatnośó wody do spozycia z wodociągtl ,,Przeworslć'w miejscowości Przeworsk

w zakresie wiw parametrów.



uzasadnienie

W dniu 04.03.2022 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do

spozycia ptzez ludzi z wodociągu ,,Przewor§k", za stałego punktu monitoringowego

,,Zespół Szkół Zawodowych- Przeworsk, ul. Krasickiego 9" pobrano próbkę wody do badań

laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B,
tj. liczba enterokoków. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom
organolepty cznym, fizykochemi cznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministta Zdrowia z dnia
07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezltldzi (Dz.U.z2017 t.,

poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbek wody nr
LlDlOtlzDżżlgLtFNIlI z dnia 15.03.2022 r. (data wpłylvu 15.03.2022 t.).

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 sfuzy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji
(art. 127 i art. lż9 KPA).

Stronie przysfuguje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. I27a § 1 KPA). Z dniem doręczenia

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o ztzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania 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).
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Otrzymują:

O Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza8,37-200 Przeworsk
Yen

Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska I0,37 -200 Przeworsk
AC/AC


