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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 16 i § 17 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późn, zm / przesyła ocenę 
jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie miasta Kołobrzeg w roku 2014.
W załączeniu tabela.

Otrzymują:
1. Adresat
2. Starosta Kołobrzeski

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kołobrzeg

4. a.a.



Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie miasta Kołobrzeg w roku 2014
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Jakość wody Przekroczenia wartości 
dopuszczalnych 
parametrów określonych w 
rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29,03.2007 
w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia 
(DZ. U. Nr 61 poz. 417 z 
późn. zm) .

Prowadzone 
postępowanie 
administracyjne

Działania 
naprawcze 
prowadzone przez 
przedsiębiorstwo 
wodociągowo 
kanalizacyjne

1. Bogucino, 
Rościęcino

Miejskie Wodociągi i 
Kanalizacja sp. z o.o. ul. 
Artyleryjska 3 78 -100 
Kołobrzeg— -g____ .________

15273.1

44080

Woda 
przydatna do 
spożycia Nie występują - -

2 Bagicz

j.w. 1326,3
Woda 
przydatna do 
spożycia Nie występują - -

3 OWR Podczele

PU „Holtur" sp. z o.o. 
ul. Koszalińska 72 

Kołobrzeg
83.7

Woda 
przydatna do 
spożycia

Bakterie z grupy coli, 
Escherichia coli

Została wydana 
decyzja dot. braku 
przydatności wody do 
spożycia oraz 
poprawy jakości wody 
pod względem 
bakteriologicznym z 
terminem realizacji do 
21.09.2014r

Przeprowadzono 
dezynfekcję 
studni i sieci 
wodociągu 
lokalnego OWR 
Podczele, 
decyzja 
wykonana


