
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W KRAPKOWICACH

ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice 
sekr. tel. 77/4466740 , fax. 77/4466741 

e-mail: psse.krapkowice@pis.goy.pl 
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl

f2„

Krapkowice, dnia 2 7 . 11. 2020
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zdzieszowicach 
ul. Wschodnia 2 
47-330 Zdzieszowice 
KRS 0000293893

DECYZJA Nr 18/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 sprawozdaniami nr: 500.1/W/N/OKK/20 i nr: : 501.1/W/N/OKK/20
pobranej do badania próbki wody w ramach monitoringu jakości wody, w dniu 24.11.2020r., 
w punktach poboru wodociągu Oleszka -  tj. w Przedszkolu w Żyrowej przy ul. Poprzecznej 7 -  
kuchnia oraz w Jasiońej przy ul. Polnej 12 -  mieszkanie prywatne,. 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 5 jtk/100 ml 
i 8 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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Decyzja w pkt.l i 2 podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności na podstawie art.108 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 
2020r. poz. 256 ze zm.) ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.

Termin wykonania pkt. 3 ustala się do dnia 11 grudnia 2020r.; - *. ^

Uzasadnienie

W dniu 24.11.2020r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody do spożycia 
przez ludzi pobrano próbki wody z sieci wodociągu publicznego Oleszka -  punkty poboru: 
w Przedszkolu w Żyrowej przy ul. Poprzecznej 7 -  kuchnia oraz w Jasionej przy ul. Polnej 12 -  
mieszkanie prywatne, zarządzanego przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2,47-330 Zdzieszowice.
Zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne.
Badanie wykazało zanieczyszczenie mikrobiologiczne w próbkach - obecne bakterie grupy coli 
w ilości 5 jtk/lOOml (Jasiona) i 8 j tk /100 ml (Żyrowa). Woda pod względem mikrobiologicznym 
nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 Część C tabela 1 „Wymagania 
mikrobiologiczne” do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017r. poz. 2294).
Równocześnie w badanej próbce nie stwierdzono obecności chorobotwórczych bakterii 
Escherichia coli i Enterokoki.
Bakterie z grupy coli nie powinny występować w dostarczanej do spożycia konsumentom 
wodzie. Stwierdzenie ich obecności może sugerować nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtórne 
zanieczyszczenia lub nadmierną zawartość substancji odżywczych w wodzie.
Obecność bakterii grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia może stanowić ryzyko 
zagrożenia dla zdrowia ludzi. Woda pitna nie może zawierać drobnoustrojów potencjalnie 
chorobotwórczych dla człowieka. Narusza to wymagania higieniczne i zdrowotne.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli 
jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wszelkich substancji w stężeniach 
stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
7 czerwca 200 lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2019r. poz. 1437 ze zm.) przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić 
należytą jakość dostarczanej wody.
Po dokonaniu oceny ryzyka zagrożenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i ilość 
przekroczonego parametru możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez 
ludzi po wcześniejszym jej przegotowaniu do czasu przeprowadzenia skutecznych działań 
naprawczych.
W związku z powyższym nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody pod względem 
mikrobiologicznym z ww wodociągu do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 
z 2017r. poz. 2294) nie później niż do dnia 11 grudnia 202Or.
Nałożono obowiązek o przekazaniu osobom korzystającym z wody wodociągu Oleszka 
informacji o jakości wody, a mianowicie o konieczności przegotowywania wody z kranu przed 
jej spożyciem (2-3 minuty w otwartym naczyniu), o używaniu wyłącznie wody przegotowanej 
do: mycia warzyw i owoców spożywanych na surowo i do mycia naczyń kuchennych. Woda 
wodociągowa może być stosowana wyłącznie do celów sanitarnych np. do spłukiwania toalet. 
Przywołane powyżej postępowanie -  dezynfekcja termiczna wody -  ma służyć w tym przypadku 
ochronie zdrowia ludności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i niemowląt.
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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, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

łączniki:u k i :

Sprawozdanie cząstkowe z badania wody Nr 500.1/W/N/OKK/20 
Sprawozdanie cząstkowe zbadania wody Nr 501.1/W/N/OKK/20
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z upoważnienia 
Janstwpwego Powiatowego 
tora Sanitarnego w Krapkowicach 

n "  /&-eai?aństwowego
fe& tfispektora  Sanitarnego

lek. wet Longina Stężalska-Staszajtis

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

Do wiadomości:
^B urm istrz w Zdzieszowicach, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice 
2. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
3. a/aHK

3


