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z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia rewizji - pod kątem zdolności, urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim

ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny

Na postawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji ktyzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) w związku z art. 3 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1437 ze zmianami)

olecam

organom gminy, odpowiedzialnym za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków w województwie świętokrzyskim przeprowadzenie rewizji - pod kątem zdolności,
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej
ilości i pod odpowiednim ciśnieniem, jak również odprowadzania ścieków w sposób ciągły
i niezawodny

jednocześnie

mając na uwadze, że dostęp do wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) stanowi jeden z elementów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
ludności, należy podjąć wszelkie kroki mające na celu zapobieganie ewentualnym przypadkom
unieruchomienia wodociągu z powodu przekroczeń parametrów określonych w ww. rozporządzeniu
lub absencji pracowników przedsiębiorstw wodociągowych. Z tego samego powodu kluczowe
jest również pełne zabezpieczenie in&astruktury ściekowej (w tym również poszczególnych
elementów sieci kanalizacyjnej). Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne
przekazanie informacji o dokonanej rewizji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
za pomocą platformy ePUAP.



Uzasadnienie

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców regionu w związku z potwierdzonymi przypadkami
zachorowań na Covid-19 w Polsce i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego działając
zgodnie z art. li ust. I ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) wojewoda może wydawać
polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie
i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz
samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
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