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HK.9020.1.14.1.2022.MT                          Polkowice, dnia 04 listopada 2022 r. 
 

   Przedsiębiorstwo Wodociągów 
   i Kanalizacji Sp. z o.o. 
   ul. Dworcowa 7 
   59-170 Przemków 

  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach działając na podstawie                          

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                       
(Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z 2022 r. poz. 655, poz. 1700), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028,                
z 2022 r. poz. 1549), § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 

 
stwierdza 

przydatność wody do spożycia  
podawanej z wodociągu sieciowego Wilkocin 

 
     UZASADNIENIE 

 

 Zarządca wodociągu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemkowie,              
w związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach stwierdzającą 
brak przydatności wody  do spożycia w postaci surowej z wodociągu sieciowego Wilkocin (decyzja PPIS 
Nr 235/22, znak HK.9020.1.14.1.2022.MT z dnia 19.10.2022r. - przekroczenia dopuszczalnej zawartości 
bakterii grupy coli) prowadził działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody  do spożycia,  
o czym poinformował w piśmie z dnia 03.11.2022r., znak Ldz. PWiK/PW/1458/2022. Działania 
naprawcze polegały na wykonaniu przeglądu zbiornika hydroforowego, studni głębinowych zasilających 
ujęcie Wilkocin, mechanicznie oczyszczono, przepłukano i zdezynfekowano hydrofor.                                             
W dniu 24.10.2022 r. i 02.11.2022 r. laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                              
w Głogowie Sp. z o.o. na zlecenie zarządcy wodociągu przeprowadziło badania  wody pod względem 
mikrobiologicznym  z  przedmiotowego wodociągu /hydrofornia i sieć/ - sprawozdania z badań                           
nr 1221/W/22, 1223/W/22, 1223/W/22 z dnia 27.10.2022 r. oraz  nr 1254/W/22 z dnia 03.11.2022 r.  

W dniu 04.11.2022 r. po dostarczeniu do PSSE w Polkowicach drogą mailową ww.  sprawozdań 
z badań wody świadczących o jej dobrej jakości pod względem mikrobiologicznym Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach stwierdził przydatność wody pod względem 
mikrobiologicznym z wodociągu sieciowego Wilkocin. 

 
Państwowy Powiatowy 

                                                                                                              Inspektor Sanitarny w Polkowicach 

                                                                                                                    lek. wet. Zenona Jasiurkowska 

Otrzymują:        

1. adresat                      /dokument podpisany elektronicznie/ 

2. Burmistrz Przemkowa, Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków 
3. a/a  1722/22 
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