
Biorąc pod uwagę powyższe, po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wydaje niniejszą decyzję o warunkowej 
przydatności wody do spożycia, z jednoczesnym obowiązkiem podjęcia natychmiastowych 
i skutecznych działań naprawczych powodujących doprowadzenie jakości wody do spożycia pod 
względem parametrów mikrobiologicznych do wymagań określonych w załączniku nr 1 Część C 
tabela 1 „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294) 
wyznaczając z urzędu termin wykonania poszczególnych obowiązków niniejszej decyzji.

O wykonaniu działań naprawczych określonych w pkt. 1 niniejszej decyzji należy zawiadomić 
pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

Ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego nakazy decyzji zawarte w pkt. 1 i 2, na mocy art. 108 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. 
poz. 256 ze zm.), podlegają rygorowi natychmiastowej wykonalności.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji
Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa, ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego odstąpiono od 
wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Opolskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Mickiewicza 1 w Opolu za pośrednictwem 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, w terminie 14 dni od 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.

Otrzymuje:
1. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach 
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Do wiadomości:
1. Burmistrz w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Załącznik:
1. Sprawozdanie z badania wody Nr !

3. a/a HK


