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cLL.

Przeworsk, dnia ż8.06.2022 r.

Przeworsk

Znak sprawy: PSK.9020.I3.14.ż0ż2

Strona:

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk

DECYZJA
Na podstawie:

c art, 104
o
.

o

ustawy z dnia 14.06.1960 r, Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz,U. zżOżIr. poz,735 zpóżn. zm,),
art.4 ust. 1 i art.37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Pafrstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z202I r., poz, I95 zpożn,zm.),
§ 3 i § 21 ust. 1pkt, 1 rozporządzenia MinistraZdrowtazdnia07.I2.20l1 r. wsprawie
jakościwody przeznaczonej do spożyciaprzezludzi (Dz.U. z2017 r.,poz,2294),
art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnia 7,06.200I r. o zbiorowym zaopatrzęniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z2020 t., poz.20ż8),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu t5.06.2022 r.
w ramach monitoringu jakościwody dotyczqcego parametrów grupy A i wybranych parametrów
grupy B z wodociqgu ,rPrzeworsk" (punkt zgodności- Zajazd Skansen ,,Pastewnik",
37-200 Przeworsk, ul. Łańcucka 2- kran w kuchni przy restauracji) i w oparciu o sprawozdanie
zbadńnrLl0l04l2022l544lFMll zdniaL7.06.2022 r. (datawpływu 28.06.2022r.)

stwierdza
przydatność wody do spozycia z wodociągu ,,Przeworslć' w miejscowości Przeworsk
w zakresie w/w parametrów.

uzasadnienie
W dniu 15,06.20ż2 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakościąwody przeznaczonej do
spozycia ptzez ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", ze stałego puŃtu monitoringowego

,,Zajazd Slansen ,,Pastewnik", 37-200 Przeworsk, ul. Łańcucka 2- kran w kuchni przy restauracji"
pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych
zakresie parametrów grupy A i wybranych
parametrów grupy B, tj. Iiczba enterokoków. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie
odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do
spozycia przęz ludzi (Dz. U. z 20t7 r., poz. ż294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych
badańpróbekwody mLl0l04l2022l544lFMll zdniaz7.06.2022 r. (datawpływu 28,06.2022r.).
W związkll z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł
jak w sentencji.
Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

w

pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie

sŁuży odwołanie

do

Podkarpackiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji
(art. 12] i art. Iż9 KPA).
Stronie przysfuguje prawo do zrzęczęnia się odwołania (art. I27a § 1 KPA). Z dniem doręczenia
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Przeworsku oświadczeniao zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. L27a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania (art. 130 § 4 KPA).
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Ryszard Tretka
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