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Zaklad Gospodarki
Komunalnej I Mieszkaniowej
ul. Skargi 1
47 -143 Ujazd

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich dzjalajac na mocy art. 104,
art. 108 § 1, art. 130 § 3 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm ), art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust 1 Ustawy z dnia
14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263
ze zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i odprowadzaniu scieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zm )

zakazuje

korzystania do celów spozywczych i higienicznych z wody nieprzegotowanej pochodZacej
z wodociagu publlc~nego Ujazd do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody
oraz zobowiazuje Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Skargi 1, 47 - 143 Ujazd
do:

1. poinformowania w sposób skuteczny mieszkanców UJazdu i Niezdrowlc o wprowadzonym
zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spozywczych i higienicznych

2. doprowadzenia jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym do zgodnej wymogami
okreslonymi w zalacznikach nr 3A Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20071'.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U Nr 61, poz. 417 ze zm)

3. prowadzeniastalej dezynfekcji wody do momentu ot~ymania pozytywnego wyniku badania
wody

Na podstawie art. 108 § 1 KPA decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Uzasadnienie:

W dniu 04.08.2014r. w ramach monitoringu kontrolnego Jakosci wody, ze stalego punk1u
monitoringowego wody - SUW Ujazd pobrano próbke wody do badan laboratoryjnych.

Przeprowadzone badanie próbki wady nr 4729 wykazalo obecnosc bakterii z grupy co/i- 6itk
w 100ml. Badana woda nie spelnia wymagan mikrobiologicznych okreslony(~h
w zalaczniku nr 3A Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2001r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).
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Obecnosc w wo'dzlebakterIIz grupy coli wSkazuje na ryzyko bezposredniego zagroisl1oia
dlazdrowialub zycia ludzkiego.

Ze wzgledu na ochrone zdrowia i zycia ludzkiego decyzji nadano na mocy art. ~l()8§ fl
KPA rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Woda z wodociagupUblicznegoUjazdbedziemoglabyc uzywana bez ograniczen do c:;e:Ów
spozywczych i higienicznych po uzyskaniupozytywnegowynikubadaniawody, ~
Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji przY$luglJje stronie odwolanie do Opolskiego Panstwowe~Jo
WojewódzkiegoInspektora Sanitarnegoza posrednictwemPanstwowegoPowiatowegoInspek~r.>ra
Sanitarnegow StrzelcachOpolskichw terminie14 dni od daty doreczeniadecyzji

2, Zgodnie z art.130§ 3 pkt.1 KPAwniesienieodwolanianie wstrzymujewykonanianiniejsze.i
decyzji.

3. Na mocy art. 10 § 2 KPA ze wzgleduna niebezpieczenstwodla zdrowiai zycia ludzkieg{)
odstapionood wydaniazawiadomieniao wszczeciupostepowaniaadministracyjnego.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W STRZELCACH OPOLSKICH

ul. Marsz. J. Pilsudskiego 20. 47-100 Strzelce Opolskie
sekr. tel. 77 44 00 313, fax 77 44 00 323

e-mail: psse,strzelceopolskie@pis.gov.pl

~
KOMUNIKAT Nr 03/2014 z dnia 08.08.2014r. -

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach
Opolskich

dla mieszkanców miejscowosci Ujazd oraz Niezdrowice

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
informuje. ze w próbce wody pobranej w dniu 04.0B.2014r. z wodociagu
publicznego Ujazd stwierdzono skazenie mikrobiologiczne wody.

W dniu 08.08.2014r. wydano decyzje Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Strzelcach Opolskich zakazujaca korzystania z wody
nieprzegotowanejz wodociagu publicznego Ujazd do celów spozywczych
i higienicznych do czasu uzyskania pozytywnego wyniku badania wody. Decyzja
dotyczy miejscowosci Ujazd i Niezdrowice.

W zwiazku z zanieczyszczeniem wody zaleca sie:
1. Trzyminutowe gotowanie wody przed spozyciem.
2. Noworodki, niemowleta i dzieci do lat 3 kapac w wodzie

przegotowanej.
3. Woda moze byc uzywana do celów gospodarczych.
4. Uzywanie gotowanej wody do mycia z,bów.
5. Uzywanie gotowanej wody do przygotowywania zimnych napojów

i potraw.
6. W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawów

nalezy zglosic sie do lekarza bez zbednej zwloki.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich monitoruje
stale sytuacje na terenie powiatu w zakresie chorób zakaznych i stwierdza,
ze w ostatnim czasie nie zanotowano zgloszen zwiazanych ze skazeniem
mikrobiologicznym wody w wodociagu pUblicznymUjazd.

o zmianie jakosci wody do spozycia Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
bedzieinformowalna biezaco.
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