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DECYZJA
Na podstawie:

art. l04 ustawY z, dnia l4.06.1960 r. Kodeksu postępowarria

(Dz. U, z 2021 r, po,z. 735

art.4 tlst. l i art.37 ustawy z dnia

'
'

acltnirristracyjnego

z, ylożtl. z,m.),

o Paristwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z2021r., poz. l95),
§ 3 i § Zt ust. 1pkt. l rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia07.I2.20L7 r. wsprawie
jakościwody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.IJ . z 2017 r., poz.
2294),
alt. 12 ust.

l i 4 ustawY z

l4.03.19t]5 r.

dnia 7.06.200l r. o zbiorowym zaopatrzeniu
IJ . z 2020 r., poz. ż028),

i zbiorowym odprowa dzaniu ścieków (Dz.

w

wodę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

Po za9oznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 11.04.2022 t.
w ramach monitoringu jakoŚci wody dotyczqcego parametrów grupy A i wybranych parametrów
gruŻY B z wodociqgu ,,Pr7eworsł" (punkt zgodności-Niepubliczne Przedszkole
Terapeutyczne
,,PromYczek"- 37,200 Przeworsk, ul. Wojska polskiego 44- kurek czerpalny kuchnia) i w oparciu
o sprawozdanie z badań nr L/0l03l2022l764lFM/t z dnia20.04.2022r. (data wpływu
2LO4.2022 t.)

stwierdza
PrzYdatlloŚĆ woclY do sPozycia z wo<JociĄylu ,.Przevl,rlrsk" w mie.jscowości Przeworsk
w zak,resie w/w paranretrów,

uzasadnienie
przeznaczonej do
W dniu Ir.04.żOżżr. w ramach wewnętrz.irej kontroli nad jakoŚcią wody
monitoringowego
spozycia przez ludzi z wodociągu o,przewol,sk", ze stałego punktu

przedszkole Terapeutyczne ,,Prornyczek" - 37,200 Przeworsk, ul. Wojska Polskiego 44,,Niepubliczne
w zakresie Parametrów
kurek czerpaln1l _ kuchnia" pobrano próbkę wody clo badań laboratoryjnych
próbka wody
grupy A wybranych parametrów grupy B, qi. liczba enterokoków. zbadana
fizykochemicznym
w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym,
r. w sPrawie jakoŚci wodY
i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowi a z dnia 07 .I2,Ż0I7
Potwierdza to sprawozdanie
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. |J.z 20L1 t., poz.2ż94),
z dnia20.04.20Ż2 r. (data wPĘwu
zptzeprowadzonycń badań probek wody nrLl0l03/2o2żl764lFMll

i

2I.04.ż02żr.).
Przeworsku orzekł
W związku z powyższym państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
jak w
'i§iifi{;, decyzję wydaje się celem infornracji o jakości wody dla konsumentów.
pouczenie

od niniejszej decyzji stronie słuzy odwołanie do

podkarpackiego państwowego

państwowego powiatowego Inspektora
wojewódzkiego lnspektora sanitarnego, za pośtcqlnictwem
rriniejszej decYz'ji
Saniiarnego w przeworsku w tenrrinie do 1Ą clni ocl datY cloręczenia
(art. I21 t art, I29 KPA).
(art. I21a § l KPA), Z clniem doręczenia
Stronie przysługuje prawo do zrzęczęnia się odwołania
przeworsku
oświadczenia o zrzeczeniu się
państwowernu powiatowemu Inspektorowi sanitarrtemu w
decyzja staje się ostateczna
prawa do wniesienia odwołaniaprzez ostatnią ze stron postępowar'ia,
do wniesiętria
i prawomocna (art. I27a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu
odwołania (art. 130 § 4 KPA).
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