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DECYZJA
Na podstawie:

art. l04 ustawy z, dnia

.
o

14.06.

1960

r.

Kodeksu postępowarria administracyjrrego

(Dz. [J. z 2()21 r. poz, ]35 z po,żn, znl.},
art, 4 ust, l i aft.37 ustawy z dnia l,i.03.198_5 r.
(Dz. l.'. z żażir., poz. 195),

o

Patistwowej Inspekcji Sarritarnej

§ 3 i § 21 ust, l pkt. l rozporządzeriia Ministra Zdrowiazdnia07.I2,20l7 r. wsprawie
jakościwody przęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.IJ. z 2017 t,., poz. 2294),

Ii4

z

dnia 7.06.2001 r, o zbiorowyt1,1 zaopatrzeniu
i zbiorowym odprowad,zanju ścieków (Dz,.IJ, zż020 r., poz.2028),

att. 12 ust.

ustawy

w

wodę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu lt.04.2022 r.
w ramach monitoringu kontrolnego doĘczqcego stosowania preparatu SeaQuest z wodociqgu
Przeworsk, ul. Lubomirskich 1 E,
,rPrzeworsk" w punktach poboru: Bar Cukrownia
Stacja Uzdatniania Wody - Rozbórz Apteka - Przeworsk, ul. Szpitalna l2oraz w oparciu
o sprawozdania z badań nr: Ll0l0Il2022/363lFMl|, , Ll0l0ll2022l363lFMl2, LlOlUl20ż2l363lFMl3
z dnia 19.04.20ż2 r. (data wpływu sprawozdahżL.04.2022 r.)

-

i

stwierdza
PrzydatnoŚc wody do spozycia z wodociągu ,,Przeworsk" w zakresie ww. pararnetrów

uzasadrrienie
W dniu 11,04.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoŚcią wody przęznaazonej do
spozycia przęz ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", ze stałych punktów monitoringowYch:
- Rozbórz"
,,Bar Cukrownia - Przeworsk, ul. Lubomirskich 1 E", ,,Stacja Uzdatniania WodY

i ,,Apteka - przeworsk, u|. Szpit alna lż",pobrano 3 probki wody do badań laboratoryjnych w ramach
monitoringu kontrolnego dotyczącego stosowania preparafu SeaQuest. Zbadanę Próbki wodY
w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaga,niom fizykochemicznYm imikrobiologicznYm
rozporządzenia Ministra Zdrowi a z dnia 07 .1ż.2017 r. w sprawie jakoŚci wody Przezflaczonej do
sprawozdania
201,7 t., poz. 2294). Potwierdzają
spozycia przez ludzi (Dz.U.
z przeprowadzonych badań próbek wody nr: Ll0l0tl2}2żl363lFMl1, LlOlOIl20Ż2l363mVIlŻ,

to

z

Ll0l0\l2022l363lEMl3 z dnia |9.04.2022 r. (data wpływu sprawozdah2I.04,2022 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 słuzy oclwołanie

do

Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za PoŚrednictwem
państr,vowego porł,iatowego Inspektora Sanitarnegtl v.,Przeworsku w termillie Co 14, clni od datY
doręczenia niniejszej clecyzji (art. I27 i ttrt, I29 KPrr).
Stronie przysługuje prawo do zrz.ęczenia się od,łołania (art. 127a § 1 KPA). Z ch'ltęm doręczenia
państwowemu powiatowemu lnspektorowi Sanitanlemu w Przeworsku oŚwiadczenia o zrzeczentu
się ostateczna
się prawa do wnięsienia odwołaniaprzezostatnią ze stron postępowanla, decyzja staje
i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wyl<onaniu przed rrpływem terminu do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 KPA).
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