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Uchwała nr .( lA. ~D1~
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia .~~..\ ' ..JJJ:.. 'I.

W sprawie: wykonania przyłącza wodociągowego na działce nr 56/12 ark. mapy 50 w

Kole, będącej własnością Powiatu Kolskiego do budynku stacji dializ.

Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (j.t.

Dz. U. z 2013r. Poz. 595 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wykonanie przyłącza wodociągowego na działce nr 56/12 ark.

mapy 50 w Kole, będącej własnością Powiatu Kolskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole pismem SPZOZlAd/PW/2408/279/2014 z dnia

23.11.2014 roku wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na budowę niezależnego przyłącza wodociągowego do

budynku stacji dializ użytkowanego przez Da Vita sp. z 0.0. z siedzibą 53-656 Wrocław ul. Rybacka 9 na podsta-

wie Umowy dzierżawy z dnia 18.11.2005 roku zawartej zgodnie z postanowieniem Uchwały Rady Powiatu Kol-

skiego nr XXXV11I194/2005 z dnia 29.09.2005 z późniejszymi zmianami.

Uzasadnieniem dla złożonego przez SP ZOZ w Kole wniosku jest pismo Da Vita sp. z 0.0. z siedzibą 53-656

Wrocław ul. Rybacka 9 wskazujące na niewlaściwe parametry mikrobiologiczne wody dostarczanej do stacji dializ

za pośrednictwem wewnętrznej sieci wodociągowej SP ZOZ w Kole.

Bezpośrednio Wnioskujący prosi o wyrażenie zgody na budowę przyłącza wodociągowego zlokalizowanego

w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego tj.: Da Vita sp. z 0.0. z siedzibą 53-656 Wrocław ul.

Rybacka 9, w uzasadnieniu swojego wniosku przedstawił zastrzeżenia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitar-

nej w Kole dotyczącej jakości wody.

Standardy określające wymagania mikrobiologiczne wody dla potrzeb procedur realizowanych przez bezpo-

średniego Wnioskodawcę są wyższe niż dla potrzeb szpitalnych, dlatego też bezpośrednio zainteresowany złożył

deklarację wybudowania niezależnego przyłącza wodociągowego na koszt własny.

W związku z powyższym postanowiono jak wyżej.
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