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DECYZJA
Na podstawie:

o art, I04

o
'
o

us}ąwy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz,735 z późn. zm.),
a;rt.4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03,1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. zżOżlr.,poz. I95 zpóźn.zm.),
§ 3 i § 21 ust, 1 pkt. 1 rozporządzenia MinistraZdrowiaz dniaO7.I2.2OI7 r.w sprawie
jakoŚci wodyprzeznaczonejdo spozyciaprzęzludzi(Dz.IJ. z2011 r.,poz.2żg4),
art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 1.06.200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z2020 r.,poz.2028),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku
Po za9oznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 15.07.202ż r.
w ramach monitaringi kontrolnego dotyczqcego stosowania preparatu SeaQuest z wodociqgu
,,Przeworsk" w;punktach poboru: Bar Cukrownia
Przeworsk, ul. Lubomirskich 1 E,
lJzdatniańia
Stacja
Ypav - Rozbórz Apteka - Przeworsk, ul. Szpitalna 12 oraz w oparciu
o sprawozd ania zhańA w: Ll0l0Il2022l362lFM/I, LlO/0I/2022B62mvIl2, L/O/0l/2022l362/FM/3
z dnia20.07.2O22]r. (data wpływu sprawozdań 2L07.2O22 r.)
-- ,.-,l

i

PrzYdatnoŚÓ

-

wody do spozycia z wodociągu ,,Przeworslć'w zakresie ww. parametrów

uzasadnienie
W dniu 15.01.2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakoŚcią wody przeznaczonej do
spozycia przęz ludzi z wodociągu ,,Przeworsrc-', ze stałych punktow monitoringowYch:
WodY - Rozbórz"
,,Bar Cukrownia - Przeworsk, ul. Lubomirskich 1 E", ,,Stacja Uzdatniania

ramach
i ,,Apteka - przeworsk, ui. Szpit a\na 12",pobrano 3 probki wody do badan laboratoryjnYch w
monitoringu kontrolnego dotyc zącego stosowania preparatu SeaQuest. Zbadane Probki wodY
w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym
jakoŚci wody przeznaczonej do
rozporządzenia Minis tra Zdrowta z dnia 01 .D.ZOfl f. w sprawie
spozycia prZęZ ludzi (Dz. U. z 2017 r.) poz. 2ż94). Potwierdzają to sprawozdania

przęprowadzonych badan próbek wody nf: Ll0lO1DOż2B6żEMlt, LlOl0Il20Ż2l36ŻlFMl2,
LlOl\|l20ż2l362lFMl3 z dnia20.07.2022 r, (data wpływu sprawozdah2L07.202Ż r,).
W związku z powyższym państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzękł
jak w sentencji.
Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów,

z

pouczenie

od niniejszej decyzji Stronie służyodwołanie do

Podkarpackiego Państwowego
za PoŚrednictwem
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - ul. Wierzbowa 16,35-959 Rzeszów,
państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od datY
doręczenia niniejszej decyzji (art. Iż7 i art. I29 KPA),
Z dniem doręczenia
Stronie przysługuj e prawo do zrzeczenia się odwo łania (art. t27 a § 1 KPA).
państwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oŚwiadczenia o zrzeczęniu
decyzja staje się ostateczna
się prawa do wniesienia odwołaniaprzezostatnią ze stron postępowania,
i prawomocna (art. I27a § 2 KpA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania (art. i30 § 4 KPA).
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