
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEWORSKU
Rynek l, 37 -200 Przeworsk

Znak sprawy: PSK.9020.I3,26.ż022

Przeworsk, dnia żLfl.żOżZ r.

Strona:
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

Pl. Mickiewicza 8

37-200 Przeworsk

DECYZJA
Na podstawie:
o art, I04 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z2022 t. poz. ż000 zpożn. zm.),
. art. 4 ust. '1 i art. 37 ustawy z dnta 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 202I r., poz. I95 z póżn. zm.),
. § 3 i § 21 ust. 1pkt. 1 rozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia01.I2.20l7 r. wsprawie

jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezludzi (Dz.U. z20I] r.,poz.2294),
o art. 12 ust. I i 4 ustawy z dnta 7,06,200I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

i zbiorowym odprowadzaniu ściekow (Dz. U. z2020 t.,poz.2028 zpóżn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

.!....po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 08J1.20ż2 t.
w ramach monitoringu jakości wody dotyczqcego parametrów grupy A i wybranych parameińw
grup! B z wodociqg'u ,rPrzeworsk" (punkt zgodności- PGK Sp. z o. o. Baza Zakład Oczyszczaiia,
Gospodarki Odpadami i Usfug - Przeworsk, ul. Głęboka 5) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr
I,10l07l2022l513lFMlI z dnia I8.II.2O2żr. (data wpływu 2Ll1.2022 r.)

,,-..

stwierdza

przydatność wody do spozycia z wodociągu ,,Przeworslł'w miejscowości Przeworsk
zakresie w/w parametrów.
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Gospoela;,ka Komunalna sp, z o,o,

WPł_YNĘŁo



uzasadnienie

W dniu 08.11 .ż022 f. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi z wodociągu ,,Przeworsk", ze stałego punktu monitoringowego

,,pGK Sp. z o. o, Baza Zakład Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług - Przeworsk,

ul. Głęboka 5 " pobrano probkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A
i wybranych parametrów grupy B, tj. liczba enterokoków, Zbadana próbka wody w oznaczonym

zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznYm

rozporządzenia Ministra Zdrowta z dnia 0'7,I2.2OI1 r. w sprawie jakoŚci wodY Przęznaczonej do

spozycia przezludzi(Dz.lJ.zż0I1 r.,poz.2294). Potwierdzato sprawozdanie zPrze?rowadzonYch

badańpróbekwody nrLl0l07l20ż2l513lFM/1 zdniaI8.IL2022 r. (datawpływu 2I.LI.2022r.).

W zwtązku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzękŁ

jak w sentencji,
Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakoŚci wody dla konsumentów.

pouczenie

od niniejszej decyzji Stronie sfuzy 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. I?7 t art. Iż9 KPA).
Stronie przysfuguje prawo do zrzeczęnia się odwołanta (art. I27a § 1 KPA). Z dniem doręczenia

państwowemu powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oŚwiadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna
odwołania (art.

(at. t27a § 2 KpA) i podlega wykonaniu ptzed upływem terminu do wniesienia

130 § 4 KPA).
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Otrzymują:

O Sffona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.) Pl. Mickiewicza8,31-200 Przeworsk
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Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska I0,37-200 Przeworsk
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