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Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zdzieszowicach 
ul. Wschodnia 2 
47-330 Zdzieszowice 
KRS 0000293893

DECYZJA Nr 10/HK/2020

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 104 oraz 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 321/W/N/OKK/20 pobranej do badania próbki wody 
w ramach monitoringu jakości wody, w dniu 11.08.2020r., w stałym punkcie poboru wodociągu 
Oleszka -  tj. w hydroforniii Oleszka Skała, zarządzanym przez przedsiębiorstwo wodociągowe 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w' Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Oleszka ze względu na wystąpienie 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego -  obecne bakterie grupy coli w ilości 7 jtk/100 ml przy 
jednoczesnej wartości parametrów Escherichia coli i Enterokoki na poziomie 0 jtk/100 ml,

oraz
nakazuje

1. przeprowadzić skuteczne działania naprawcze polegające na doprowadzeniu jakości wody 
w w/w sieci wodociągowej pod względem mikrobiologicznym do wymagań określonych w 
załączniku nr 1 Część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).
2. poinformować w skuteczny sposób mieszkańców miejscowości objętych zasięgiem wodociągu 
publicznego tj. wsi Oleszka, Jasiona i Żyrowa o przekroczeniu parametrów 
mikrobiologicznych (obecne bakterie grupy coli) oraz udzielić wskazówek odnośnie 
bezpiecznego spożywania i używania wody.
3. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o 
zakończeniu działań naprawczych, potwierdzonych prawidłowymi wynikami badań wody pod 
względem oznaczeń mikrobiologicznych, wykonanymi przez akredytowane w tym zakresie 
laboratorium.
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