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Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Brzesku

ul. Tadeusza Kościuszki 68
32 – 810 Brzesko

Dotyczy:  stwierdzenia przydatności wody do spożycia

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 
ścieków (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 328), mając na uwadze wskazania zawarte 
w załączniku nr 1, punkt C, Tabela 1 do 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), na podstawie sprawozdań z badań z dnia 27 maja 2018 r. wykonanych w Oddziale 
Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidomiologicznej w Krakowie, stwierdza:

 przydatności wody do spożycia pochodzącej z instalacji wewnętrznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
w związku z usunięciem zanieczyszczenia (bakteria grupy coli) będącego podstawą 
stwierdzenia braku przydatności w dniu 25 maja 2018 r.

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 23 maja br. z instalacji 
wewnętrznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku, w dniu 
25 maja br. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (MPWIS) stwierdził brak 
przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku ze stwierdzeniem w badanej próbce 
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obecność bakterii grupy coli w ilości 97 jtk/100ml. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie do spożycia. 

Na podstawie informacji przekazanej przez ww. podmiot, w dniu 25 maja br. podjęte zostały 
działania naprawcze zmierzające do usunięcia stwierdzonego zanieczyszczenia, 
w szczególności polegające na dezynfekcji zbiornika i instalacji wewnętrznej budynku.  
W dniu 26 maja br. przedstawiciel MPWIS pobrał wodę z 5 punktów instalacji wewnętrznej 
budynku (Analityka – punkt pobrań; Trakt porodowy – dyżurka lekarska; Oddział chirurgii V 
piętro; Oddział wewnętrzny II piętro; Kuchnia główna). 

W wyniku przeprowadzonych badań ww. próbek - sprawozdania z dnia 27 maja br. 
nr LZT/W/723/N/2018, LZT/W/722/N/2018, LZT/W/719/N/2018, LZT/W/721/N/2018, 
LZT/W/720/N/2018 - nie stwierdzono obecności w wodzie pochodzącej z instalacji 
wewnętrznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku 
bakterii grupy coli, stanowiących podstawę do stwierdzenia przez MPWIS ww. braku 
przydatności wody, jak również zanieczyszczenia wody bakterią Escherichia coli. 

W tym miejscu wskazać należy, jako istotną okoliczność mającą znaczenie w przedmiotowej 
sprawie, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, oparty jest na 
wodzie dostarczanej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku 
Spółka z o.o. Wobec powyższego MPWIS uwzględniając:

 informacją zamieszczone przez ww. przedsiębiorstwo wodociągowe z dnia 25 maja br. 
(dotyczącą próbek pobranych w dniu 23 maja br.), gdzie nie stwierdzono 
zanieczyszczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych, 

 badania próbek wody dostarczanej przez ww. przedsiębiorstwo, pobranych w 25 maja 
br. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku - 
sprawozdania z dnia 27 maja br. nr LZT/W/716/N/2018, LZT/W/717/N/2018, 
LZT/W/718/N/2018 - w których nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego 
wody, w zakresie bakterii grupy coli jak również Escherichia coli, Enterokoki  oraz 
Clostridium perfringens, 

w oparciu o ww. własne wyniki badań postanowił jak na wstępie niniejszego pisma.

Z poważaniem 

Ref. spr.: K. Pokrzywa, tel.: 12 254 94 63
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