
płŃsrwornr P01\ lAi.U tr r

INSPEKTOR SANnARNY

pplsFk$622.2 4.35.2020. Aś

Dot. wodociągu publicznego
Koluszki

Łódź, dnia 05 paździemika2l2Ir-

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4
95-040 Ko|uszki

DE.Cy ZJ A

Na podstawie art. 12 ust. 1, art, 27 ust. 1 i 2 oraz art.37 ust. 1 ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 201,9r. poz.59 oraz z 2020r. poz.
322,3'/4, 567 i 1331) i art. I07 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256,695 i 1298) w związkl z art. 72 ust. 1 ustawy
z dnia 7 czetwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 743'I i 1495 oraz z 20żOr. poz. 284 i 47I) oraz § 3 ust. 3

oraz § 21 ust.1 pkt 3, ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U, z ż01,7r. poz.2294)
w oparciu o sprawozdania z dnia 0l paździemika 2020r Nr PSSE-OL-LHK/1/459/2020,
Nr PSSE-OL-LHWI1460/2020 i Nr PSSE-OL_LHWI146112020, z dńa02 pńdziemika2020t.
Nr PSSE-OL-LHK/1146912020, Nr PSSE-OL-LHK/114'/012020 i Nr PSSE-OL-
LHW1l471l2020 oraz z dnia 05 pździernika 2020r. Nr PSSE-OL-LH[</I|469-I|2020,
Nr PSSE-OL-LHW1/4'/0-1lż020 i Nr PSSE-OL-LHW1/471-1/2020 z badń próbek wody
pobranych w ramach kontroli urzędowej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi,

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia
i nakazuje

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

1) podjąć dzialania napraw cze zapewńalące właściwą jakość wody, zgodrńe z rozporządzeniem
Minisha Zdrowi a z dnia 7 gudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez lńń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2ż9 4);

2) poinformowanie konsumentów o jakości wody do spożycia;

3) poinformowanie Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Łodzi o podjętych
działaniach napr avł czy ch.

UZASADNIENIE
W ramach kontroli urzędowej jakości wody prowadzonej przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitamego w Łodzi w dniu 28 września 2020r. zostały pobrane do
badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu publicznego w Koluszkach w Stacji
Wodociągowej (woda podawana do sieci) oraz w dwóch puŃtach kontrolnych na sieci
wodociągowej. W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody stwierdzono obecność
bakterii grupy coli w ilości l jtł:/100ml w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej

,Na podstawie art. 2'/ tlst.2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitamej decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.



w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach, ul. Staszica 34136 oraz obecność bakterii grupy coli w ilości
2 Jrkl100 ml w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowe w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach,
ul. Reja 5. W punkcie czerpalnym wody podawanej do sieci w Stacji Wodociągowej nie
stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Najwyźsza dopuszczalna wartość dla tego
parametru, zgodnie z Tabelą 1 (Lp.l) części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 201 7r. w sprawie j akości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi wyrosi 0 jtk w 100 ml wody. Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Łodzi
w dniu 01 pażdziemlka 2020t. przeprowadził pomóme badanie wody w Stacji Wodociągowej
i na sieci wodociągowej. Badania potwierdziĘ obecność bakterii gnrpy coli w instalacji
wodociągu publicmego Koluszki. W próbce wody pobranej w Stacji Wodociągowej
stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100ml, w próbce wody pobranej

w Przedszkolu Nr 3 w Koluszkach, u1. Staszica 34136 stwierdzono obecność bakterii grupy coli
w ilości 2 jtV1OOml, natomiast w Przedszkolu nr 2 w Koluszkach, ul. Reja 5 nie stwierdzono
obecności bakterii grupy coli. We wszystkich badanych próbkach nie stwierdzono obecności
bakterii Escherichia coli i enterokoków. W myśl § 21 ust. 4 wskazanego rozporządzenia,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów
mikrobiologicznych <10 jtk /100m1 dla parametru bakterie grupy coli, przy wykluczeniu
w badanej próbce obecności parametrów Escherichia coli i enterokoki dopuszcza się
warunkową przydatność wody do spożycia, przy j ednoczesnym podjęciu odpowiednich działń
napIawczych. woda nadaie się do spozy cla Do Drzęsotowanru.
Potwierdzeniem wykonania niniejszej decyzji jest uzyskanie poą.tpvnego wyriku badania
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z wymogami określonymi
w Tabeli 1części A i Tabeli 1(Lp.l i 2) części C załączńka nr 1 do rozporządzenia Ministra
Zdtowia z dnia7 grudnia 2017r.
Ponieważ spoźywanie nie przegotowanej wody o stwierdzonej jakości może stanowió
zagtożenie dla zdrowia ludzi - Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi orzekł jak
w sentencji.

Od niniejszej decyzji sfuży stronie odwołanie do Łódzkiego Pństwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego, Łódź, 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 zzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
(atr. l27a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie składa się Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Łodzi. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi oświadcz enia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołańa paez
ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwoŚci
złożenla od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz
zaskarżeniajej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Z trpowałnienia
Pństwowcgo Por:is*awogo

Inspokto ra §edta:,,ne1o
w l,r,Cąl . Burmistrz Miasta Koluszki

ul. 11-go listopada 65
95-040 Koluszki

2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sańtamy
ul. Wodna 40
90-046 ł-ódż
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wniesienie odwołania nie wstrzymuie wykonania decyzii.
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