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Pan Włodzimierz Popiołek 
Wójt Gminy Kołobrzeg

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 gminy Kołobrzeg w roku 2014.
W załączeniu tabela.
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Otrzymują:
1. Adresat
2. Starosta Kołobrzeski
3. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

ul. Artyleryjska 3. 78-100 Kołobrzeg
4. a.a.



Ocena jakości wody dostarczanej z w odociągów na terenie gminy Kołobrzeg w roku 2014

l.p. Wodociąg z 
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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 
póżn. 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 15273,1 44080

Woda 
przydatna do 
spożycia

Nie występują * -

2 OW „Pionier” w 
Dźwirzynie

Powszechna
Spółdzielnia

Spożywców "PIONIER" 
w Koszalinie ul.

Szczecińska 32, 75-137
Koszalin

7.1 -

Woda 
warunkowo 
przydatna do 
spożycia

Mętność, żelazo

Została wydana 
decyzja dot. 
warunkowej 

przydatności wody do 
spożycia oraz 

poprawy jakości wody 
pod względem 

fizykochemicznym z 
terminem realizacji do 

30.05.2015r

Decyzja w 
trakcie realizacji



Karcino

PKP SA Oddział
Gospodarowania 

Nieruchomościami
Poznań ul.

Niepodległości 8, 61-
875 Poznań

14



Woda 
warunkowo 
przydatna 
spożycia

do

1.

2.

Bakterie z grupy 
coli, enterokoki 

kałowe 
Enterokoki kałowe. 

Escherichia coli

1. Wydano decyzję 
dot. braku 

przydatność i wody 
do spożycia oraz 
poprawy jakości 

wody pod 
względem 

bakteriologicznym 
z terminem 
realizacji do 
24,09.2014r, 

następnie została 
wydana decyzja 

zmieniająca 
decyzję o braku 
przydatności na 

warunkową 
przydatność wody 
do spożycia oraz I 

dot. poprawy 
jakości wody pod i 

względem 
bakterioioaicznvm ?z terminem 

realizacji do 
17.11.20141-

2. Wydano decyzję 
dot. braku 

przydatności wody 
do spożycia pod 

względem 
bakteriologicznym 
oraz zapewnienia 

użytkownikom 
wody 

odpowiadającej 
wymaganiom z 

terminem 
natychmiastowej 

wykonalności

Decyzja w 
trakcie 
realizacji 
Decyzja 
wykonana


