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płŃsrwowy powlATowy
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37 -200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.9020.13.1 1.2022

Przeworsk, dnia 17.05.2022 r.

Strona:
Przeworska Gospodarka
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

Komunalna Sp. z o. o.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w przeworsku

Po zapoznaniu się z wYnikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 10.05.2022 t,w ramach monitoringu jakoŚci wody dotyczq""go poro*etrów grupy A z wodociqgu ,przeworsk,,(Punkt zgodnoŚci- APteka- Przewoisk, ul. Szpit alna D- kran w potoiu socjalnym) i w oparciuo Protokół Pobrania Próbki wody Nr PSK.9 020.13.1t.2022 oraz o sprawozda ń z bad,ań nrPOL/HK'9052'1'84'2022'POL/HK9052,1,8 
5,2022 z dnia t6.05.2022r. 1data wpływu 17.05 .2022 r.)

DECYZJA
Na podstawie:
o art' 104 ustawy z dnia l4,06,tg60 r. Kodeksu postępowania administracyjnego(Dz.U. z202l r,, poz.735 zpoźn. zm.),

' 
?:,.i::rłr;,?ioj.'rłI2\Ir::I3,'oo',1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

' §3i§zt ust, 1Pkt, 1 rozPorządzeniaMinistraZdrowiazdnia07,12.20t7r.wsprawie
jakości wody przęznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz, I.]. z 2017 r., poz. 2294)' art' 12 ust' I i 4 ustawY z dnia 07.06.200t r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowa dzaniuścieków (Dz. U. z 2020 r.) poz. 2028),

stwierdza

PrzYdatnoŚĆ wodY do sPozYcia z wodoci ągu,,Przeworsk"w miejscowości przeworsk
w zakresie ww. parametrów



uzasadnienie

w dniu t0.o5.żoż2r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do

spożycia przęz ludzi z wodociągu ,,Przeworsk,,, ,-ze 
stałego punktu monitoringowego

(punkt zgodności_ ,-,ńrr*- prrrrorrI, ul. Szpitalna ]2- łron ' Pońu socjalnYm" Pobrano Próbkę

wody do badan iaboratoryjnych w zakresi" pu,u,n""o* grupy A, Zbadana Próbka wodY

w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organolepty czrLym: fizykochemicznym

i mikrobiologicznym rozporządzenia tłirrirt u Zdro]wia z dnia 07,12,2017 r,

w sprawie jakości wody przezlaczonej do spożycia- Pr.zęzfudzi (Dz'IJ'z 20I'7 r" Po'" 2294)'

potwierdzają to sprawo zdaria, orr"n ł*uo"orrY.t' uuoun P'outi wojY nr PoL/HK ,05Ż,"84,0Ż2'

POL/HK.905Ż1.85.20Ż2zdria16.05.2022r.(datawpłyvyu11,05.2022r.).
WzwiązkuzpowyższymPaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnywPrzeworskuorzekł

jak w sentencji, . _l _ :-f^-mąnii n iekości wody dla konsumentów,
Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla ko

pouczenie

od niniejszej decyzji stronie sfuży odwołanie do podkarpackiego państwowego

WojewódzkiegolnspektoraSanitarneg,o,Zapośrednictw".'***":".9:-::,*iatowegoInspektora
sanitarnego w przeworsku w terminie d; 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji

'*"3l#,'j#ń:ti; prawo dozrzeczent",i: od*:1^:!::-,:T:,llf*#j" *:":":::n"J"i'
państwowemu powia]to*.*rr Inspektorowi sanitamemu w przeworsku oświadczeniao zrzeczenlu slę

prawa do wniesienia odwołan ia przezostatnią ze 
1tron 

postępowanta, decyzja staje się ostateczna

i prawomo"rru 1urt. I27a §2 KPA) i podlega wykonaniu pr""a upływem terminu do wniesienia

odwołania (art, 130 § 4 KPA),

wiatowy
itarny

vszard Tralka

Otrz]rmują: r _c1_ ż^ ̂  pl Mickiewicza8,31-ł}OPrzeworsk
\,1., Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp, Z o, o"Pl, Mickiewiczl
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Do wiadomości:

1, Burmistrz Miasta przeworska, ul. Jagiellonska l0,3'7,200 Przeworsk
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