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Dot. wodociągu publicznego
Koluszki

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4
95-040 Koluszki

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. |, arl.. 27 ust. 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia

14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. L), z 2019r. poz. 59 oraz z 202Or. poz.
322,374, 567 i 1337) i art. 107 ustawy z dnia 14 częrwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020t. poz.256, 695 i 1298) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy
z dńa 7 czetwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 20I9r, poz. 1437 i 1495 oraz z 2020r, poz. 284 t 471) oraz § 3 ust. 3
oraz § 21 ust.1 pkt 3 i ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przezraczonej do spożycia przez |udzi (Dz. IJ. z 20l7r. poz. 2294)
w oparciu o sprawozdania z dnia 14 pńdziemika 2020r Nr PSSE_OL-LHK/1\/6I4|2O2O,
Nr PSSE-OL-LHW11161512020 z badń próbek wody pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi,

stwierdza warunkową przydatność wody do spożrycia
i nakazuje

Koluszkowskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 95-040 Koluszki,
u1. Mickiewicza 4:

l ) podjąć dzińania naprawcze zapewniające właściwą jakość wody, zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U . z 2017r. poz. 2294);

2) poinformowanie konsumentów o jakości wody do spoźycia;

3) poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Łodzi o podjętych
działaniach naprawczych.

Na podstawie art. 27 tlst.2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitamej decyzja podlega
natychmiastowemu wvkonaniu.

UZASADNIENIE
W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Koluszkowskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w dniu 12 pździemika 2020r. zostŃy
pobrane do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Koluszkach
w dwóch punktach kontrolnych na sieci wodociągowej. W wyniku przeprowadzonych badań
próbek wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100ml w próbce pobranej
w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach,
ul. Staszica 36, oraz obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml w próbce pobranej
w puŃcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Przedszkolu Nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5.
Zgodnie z Tabelą l (Lp,1) części C załączntka nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Łódż, dnia 1 4 pażdziemlka 2020r .



07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie
dopuszcza się obecności bakterii grupy coli w 100 ml wody. W badanych próbkach wody nie
stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków. W myśl § 21 ust.4 wskazanego
rozpotządzenia, w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badarrej próbce wody
wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych <l0 jtk /l00m1 dla parametu bakteńe grupy
coli, przy wykluczeniu w badanej próbce obecności parametrów Escherichia coli i enterokoki
dopuszcza się warunkową przydatność wody do spożycia, przy jednoczesnym podjęciu
odpowiednich dzi ał ań napr avł c zych. woda nadaie się do spożvcia po przegotowaniu
Potwierdzeniem wykonania niniejszej decyzji jest uzyskanie poz}t},wnego wyrriku badania
jakości wody ptzeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z wymogami określonymi
w Tabeli 1części A i Tabeli 1 (Lp.1 i 2) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdrowta z dnia 7 grudnia 2017r,
Ponieważ spoźywanie nieprzegotowanej wody o stwierdzonej jakości może stanowió
zagrożenie dla zdrowia ludzi * Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi orzekł jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji shrży stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego
lnspektora Sanitarnego, Łódż, ul- Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Łodzi, ul. Przybyszewskiego l0, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie
biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
(art. l27a §l Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitamemu w Łodzi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości
złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego oraz
zaskarżeniajej do Wojewódzkiego Sądu Adm inistracy.jnego w Łodzi.

wniesienie odwołania nie wstrzymuie wvkonania decyzii.

Otrzvmuią:
1. Burmistrz Miasta Koluszki

ul. l1-go listopada 65
95-040 Koluszki

2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitamy
ul. Wodna 40
90-046 Łódź
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