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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W DREZDENKU 

 

Drezdenko, 24 czerwca 2022r. 

 

DECYZJA Nr HK. 9020.1.85.2022 

 

 Na podstawie art. 132 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Drezdenku, na skutek wniesionego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej             

Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj. odwołania w dniu 24 czerwca 2022r. od decyzji z 

dnia 10 czerwca 2022 r. nr HK.9020.1.84.2022 dot. braku przydatności wody przeznaczonej do 

spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Wilanów uznając, że odwołanie zasługuje w całości 

na uwzględnienie,  zmienia zaskarżoną, nieprawomocną decyzję w całości w następujący sposób:  

 Na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) § 3 ust. 3 pkt 1 i 

§21 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 4, 5, 6, 8 i 9 i §26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 

2294), art. 5 ust.1 i art. 12 ust.1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. tj. z 2020 r., poz. 2028) oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 

2021 r.,  poz. 2069 z późn. zm.). Po  przeanalizowaniu sprawozdania cząstkowego z badań w wersji 

elektronicznej nr próbki: 00899.2022.S, pobranej dnia 22 czerwca 2022 r., z którego wynika, że w 

badanej próbce wody poch. z wod. publ. Wilanów (woda podawana do sieci), stwierdzono brak 

Bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: 

Escherichia coli oraz Enterokoków, natomiast Ogólna liczba mikroorganizmów  w temperaturze 

22°C±2°C – badanie w trakcie.  

W związku z powyższym: 

nakazuje administratorowi: 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Gorzowska 15 

66-500 Strzelce Kraj. 

wykonanie następujących obowiązków:  

mailto:pssedrezdenko@wsse.


1. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia 

pochodzącej z wod. publ. Wilanów oraz o celu prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody z 

wodociągu publicznego Wilanów i konieczności jej przegotowania przed spożyciem 

(komunikat PPIS w Drezdenku); 

2. woda z sieci nadaje się: do celów gospodarczych, lecz nie należy dopuścić aby dostała się  

do jamy ustnej; 

3. prowadzona będzie ciągła dezynfekcja wody podawanej do sieci (stężenie chloru w sieci 

będzie utrzymywane na poziomie 0,1-0,3 mg/l Cl2, prowadzony będzie udokumentowany 

monitoring poziomu stężenia chloru wolnego w wodzie); 

4. ustalić z PPIS w Drezdenku zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu 

przywrócenie należytej jakości wody; 

5. wartość parametryczna Bakterii grupy coli powinna wynosić <10 jtk/100ml Bakterii grupy 

coli przy jednoczesnym wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia 

coli oraz Enterokoków,  

6. przekroczenia powinny zostać usunięte w możliwie najkrótszym terminie; 

7. przedstawić PPIS w Drezdenku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji 

zaakceptowanym przez właściwego Burmistrza; 

8. o sposobie wykonania powyższych obowiązków poinformować Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Drezdenku; 

9. do czasu przedstawienia prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku obowiązują nakazy i zakazy w pkt 1-8 

 

 

Terminy wykonania obowiązków: 

określonych pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – natychmiast 

określony pkt. 7 – 27 czerwca 2022 r. 

 

Decyzji niniejszej dla obowiązków zawartych w pkt.: 1, 2, 3, 4, 5, 6 nadaje się ze względu  

na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie 

art. 108 §1 kpa. 

 

UZASADNIENIE 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po analizie zagrożenia wynikającego  

z cząstkowego sprawozdania z badań otrzymanego w dniu 10 czerwca 2022 r.  

kod  próbki: : 00809.2022.S, próbki wody pobranej w dniu 08 czerwca 2022 r. pochodzącej z 

wodociągu publicznego Wilanów, w ramach kontroli wewnętrznej, z którego wynika przekroczenie 

Bakterii grupy coli, stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada 

wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294).  Kwestionowanymi parametrami 



mikrobiologicznymi były: Bakterie grupy coli w ilości: 10jtk/100ml (woda podawana do sieci). 

W dniu 22 czerwca 2022 r. pobrano do badań kolejną próbkę, w ramach kontroli wewnętrznej, 

pochodzącą z wod. publ. Wilanów: woda podawana do sieci. Po  przeanalizowaniu cząstkowego 

sprawozdania z badań w wersji elektronicznej nr próbki: 00899.2022, stwierdzono, że w badanej 

próbce wody poch. z wod. publ. Wilanów, stwierdzono brak Bakterii grupy coli przy jednoczesnym 

wykluczeniu w badanych próbkach wody parametrów: Escherichia coli oraz Enterokoków, natomiast 

Ogólna liczba mikroorganizmów  w temperaturze 22°C±2°C – badanie w trakcie. Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku po przeanalizowaniu sprawozdań  z badań uznał, że 

jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. 2017r., poz. 2294), natomiast ze względu na brak wartości parametrycznej Ogólnej liczby 

mikroorganizmów  w temperaturze 22°C±2°C – badanie w trakcie, stwierdził warunkową przydatność 

wody, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań: prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody 

poch. z wodociągu publicznego Wilanów i konieczności jej przegotowania przed spożyciem. 

Woda może być używana bez uprzedniego przegotowania do wszystkich innych czynności socjalno-

bytowych, higienicznych i domowych,  przy ciągłej dezynfekcji wody, lecz nie należy dopuścić aby 

dostała się do jamy ustnej, jednocześnie uznając, że wykorzystanie takiej wody do spożycia bez 

przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. 

Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie żywych 

przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci 

wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody. 

W związku z powyższym na podstawie art. 132 §1 K.p.a. uwzględniając odwołanie strony  

w całości zmieniono nieprawomocną decyzję jednocześnie uznając, że wykorzystanie takiej wody  

do spożycia bez przegotowania może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób z niej korzystających. 

Wprowadzenie ciągłej dezynfekcji wody uzdatnionej ma na celu zniszczenie żywych 

przetrwalników form organizmów patogennych oraz zapobiegnięcie ich wtórnemu rozwojowi w sieci 

wodociągowej i ustabilizowanie składu mikrobiologicznego wody. 

W związku z powyższym uchylenie i zmiana decyzji z dnia 10 czerwca 2022 r.  

nr HK.9020.1.84.2022 jest w pełni uzasadniona. 

 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku w razie pogorszenia wyników 

zastrzega sobie ponowną zmianę decyzji na stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia  

z wszystkimi jej konsekwencjami. 

 

 

 

 

 

 



 Ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Drezdenku na podstawie art. 108 kpa nadał rygor natychmiastowej 

wykonalności pkt.: 1-6 niniejszej decyzji, zaś wydanie decyzji było konieczne i uzasadnione. 

 

            z upoważnienia 

            Państwowego Powiatowego 

                Inspektora Sanitarnego  

             w Drezdenku 

             mgr Małgorzata Kożuch 

 

 

 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku. W trakcie biegu terminu do wniesienia 

odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Drezdenku oświadczenia o zrzeczeniu się przez stronę postępowania 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 Kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku 

wykonania decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Kraj. 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna) 

2. Starosta Powiatu strzelecko-drezdeneckiego (wersja elektroniczna) 

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Kraj. (wersja elektroniczna) 

 
MŁ 

 

 


