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KOMUNIKAT 04/2014 Z dnia 11.08.2014r.

dla mieszkanców miejscowosci Ujazd oraz Niezdrowice

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje)
ze po otrzymaniu wyników badan próbek wody pobranych w dniu 08.08.2014r.
stwierdza sie:
- woda z wodociagu publicznego Ujazd zaopatrujacego miejscowosci Ujazd
i Niezdrowice moze byc uzywana do celów higienicznych i spozywczych bez
przegotowania, gdyz nie stwarza zagrozenia dla zdrowia.

Jakosc wody w wodociagu publicznym Ujazd bedzie nadal monitorowana.

Ponadto Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
informuje! ze nie nalezy korzystac do celów spozywczych i higienicznych z wody
pochodzacej z nie przebadanych studni (przydomowych i innyctl
np. w ogródkach dzialkowych), gdyz niejednokrotnie sa one 2anieczyszczonE3
pod wzgledem fizykochemicznym i mikrobiologicznym w ilosciach szkodliwych
dla zdrowia.
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PANSTWOWV POW lATOWV INSPEKTOR SANITARNV
W STRZELCACH OPOLSKICH

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

e-mali: psse.strzelceopolskie@pisgov.pl

Strzelce Op. dnia X/l--;T;,:'p~ia 2oT4~-:-;'~ ,..

ZakladGospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Skargi 1
47 -143 Ujazd

DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach OpOlSkich dzialajac na mocy art.162
§ 1 pkt 1 Ustawyz dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity -
Dz U z 2013r., poz. 267 ze zm.)

stwierdza wygasniecie

decyzji nr HKJMP-43360-12-3/14 z dnia 08 sierpnia 2014r wydanej na Zaklad Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej, ul. Skargi 1, 47 - 143 Ujazd w zakresie:
1. korzystania do celów spozywczych i higienicznych z wody nieprzegotowanej pochodzacej

z wodociagu publicznego Ujazd do CLasuuzyskania pozytywnego wynikubadaniawody,
2. poinformowania w sposób skutecznymieszkancówUjazdu i Niezdrowieo wprowadzonym

zakazie korzystania z wody nieprzegotowanej do celów spozywczych i higienicznych,
3. doprowadzenia jakosci wody pod wzgledem mikrobiologicznym do zgodnej z wymogami

okreslonymiw zalacznikach nr 3A Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sPozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zl'n)

4. prowadzenia stalej dezynfekcji wody do momentu otrzymaniapozytywnegowyniku badania
wody

Uzasadnienie:

W dniu 08 sierp.nia 2014r. na Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Skargi 1,
47~143 Ujazd, zostala wydana decyzja nakazujaca wykonanie obowiazków w w/w zakresie.
Przeprowadzone w dniu 08 sierpnia 2014r. badania 4 próbek wody pobranych z wOdociagu
publicznego Ujazd, przezupowaznionegopracownikaPSSEw Strzelcach Opolskich w nastepujacych
punktach: ZGKiM Ujazd ul. Skargi 1, Urza,dMiejski w Ujezdzie ul. Slawiecieka 19, budynek mieszkalny
w Niezdrowieach ul. Lipowa 4, Stacja Uzdatniania Wody w Ujezdzie (sprawozdania nr: 7701W/S/OU14,
771fW/S/OL/14, 772N>//S/OL/14, 11211W/NfOL/14) wykazaly, ze woda pod wzgledern
bakteriologicznym spelnia wymaganiaRozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca :2007r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 ze zm.).

W swietle powyzszych okolicznosci w/w decyzja stalasie bezprzedmiotowa, a stwierdzenie JeJ
wygasniecia lezy w interesiestrony. W tym stanie rzeczy stwierdzenie wygasniecia tej decyzji jest
llzasadnione.
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Pouczenie:

Od niniejszej decyzji sluzy pralNO odwolania do Opolskiego Panstwowego Wojewódzl~i8go Inspeklr::>ra
Sanitarnego Z8 posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. ~
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