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Państwowy
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w Rzeszowie

35-040 Rzeszów, ul. Jarosława Dąbrowskiego 79a
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znak sprawy: PSK.443.3.65.2019

DECYZJA
Na podstawie:
1) art. 104 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz~ 2Q96),
2) art. 2 punkt 18, art . .12, u~~, 1,i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),
3) § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 04.11.2019 r. z wodociągu
WOLICZKA w punktach poboru:
1. Dom Pomocy Społecznej, Woliczka,
2. Delikatesy Centrum, Świ1cza.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
stwierdza
że

woda z wodociągu WOLICZKAjest przydatna do

spożycia

przez ludzi.

UZASADNIENIE
W dniu 04.11.2019 r. w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody
przeznaczonej do spożycia, pObraho do badania laboratoryjnego próbki wody pochodzące z wodociągu
Woliczka w punktach poboru:
1. Dom Pomocy Społecznej, Woliczka - nr próbki HKlRIN-1023/19,
2. Delikatesy Centrum, Świlcza - nr próbki HKIRIN-1024/19.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych (sprawozdanie z badań
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie nr OLR.LHK.9052.1.587.2019 z dnia
07.11.2019 r., wpłynęło w dniu 12.11.2019 r.), nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrów
mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych określonych w załączniku nr 1 cyt.
powyżej rozporządzenia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem tutejszego Inspektora, w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję . Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze
stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

WIATOWEGO
RNEGO

Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i prawnym:
mgr inż. Marek Urbanik
Otrzymują:

(f)
2.
3.

Zakład Wodociągów i Kanaliz!lcji w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
Wójt Gminy Świlcza, 36-072 Swilcza 168,
a. a. (P.Sz.).
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