
 

 

 

Zarządzenie Nr ZK.0050.9.2014 

Wójta Gminy Dębe Wielkie 

z dnia 20 stycznia 2014 roku 

w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody 

przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie 

Na podstawie art. 5 i 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę         

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007, Nr 61, poz. 417 ze zm.), zarządzam,             

co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się zaktualizowaną „Procedurę postępowania na wypadek pogorszenia 

jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy 

Dębe Wielkie” stanowiącą Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim. 

§ 3 

Traci moc Zarządzenie Nr ZK.0050.5.2012 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 stycznia 

2012 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia 

jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy 

Dębe Wielkie oraz Zarządzenie Nr ZK.0050.6.2013 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia                 

18 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr ZK.0050.5.2012 Wójta Gminy Dębe 

Wielkie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na 

wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć 

wodociągową dla gminy Dębe Wielkie. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

„Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej 

do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie” została 

wprowadzona do realizacji Zarządzeniem Nr ZK.0050.5.2012 Wójta Gminy Dębe Wielkie           

z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek 

pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową 

dla gminy Dębe Wielkie, a następnie zmieniona Zarządzeniem Nr ZK.0050.6.2013                 

Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia                      

Nr ZK.0050.5.2012 Wójta Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: 

wprowadzenia Procedury postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej 

do spożycia dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie. 

W związku z wybudowaniem łącznika sieci wodociągowej na odcinku                       

Dębe Wielkie – Chrośla a tym samym podłączeniem mieszkańców wsi Chrośla, Ruda                

i Bykowizna do Stacji Uzdatniania Wody w Dębem Wielkim przy  ul. Powstańców                   

i zamknięciem Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chrośla, Zakład Komunalny                        

w Dębem Wielkim dokonał weryfikacji wspomnianej procedury.  

Modyfikacji uległa część definiująca czynności podejmowane w ramach „Procedury 

postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia 

dostarczanej przez sieć wodociągową dla gminy Dębe Wielkie” przy eksploatacji 

poszczególnych elementów systemu dotycząca mieszkańców podłączonych do sieci 

wodociągowej w obrębie innej Stacji Uzdatniania Wody niż dotychczas.  

Procedura w obecnym brzmieniu pozwoli zachować bezpieczeństwo wszystkich 

mieszkańców w przypadku pogorszenia jakości wody poprzez przeprowadzenie 

natychmiastowych działań. 

 


