Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa

Ciechocinek 08.12.2017

Leonarda Lorentowicza 4
Ciechocinek 87-720

Pan Leszek Dzierżewicz
Burmistrz m. Ciechocinek
Mikołaja Kopernika 19,
87-720 Ciechocinek

Szanowny

Panie

Burmistrzu,

jako

reprezentanci

podmiotów

sanatoryjnych

realizujących zadania zdrowotne na obszarze Uzdrowiska Ciechocinek wyrażamy oburzenie i
dezaprobatę działań realizowanych przez podległe Panu służby w dniach 28.11-1.12.2017 W
tych dniach na terenie miasta Ciechocinek wystąpiło zagrożenie związane z wystąpieniem w
wodzie pitnej bakterii z grupy coli. Pierwsze kolonie bakterii stwierdzono w sprawozdaniu z
badań wody do spożycia NR LHK-632-1-641/S/17 Kod próbki LHK-668/S/17 z dnia
28.11.2017, rozpoczęcie badań 20.1.2017 r. zakończenie 22.11.2017, wynik: obecność i
liczba bakterii grupy coli, wynik próbki 1, przedział niepewności pomiaru 1-8, dopuszczalne
wartości dla wody do spożycia 0. Badanie przeprowadził Oddział Laboratoryjny
Laboratorium

Badania

Środowiska

Komunalnego

Powiatowej

Inspekcji

Sanitarno

Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Badanie przeprowadzono w wewnętrznej
instalacji. Kolejne badania w przedszkolu i szkole podstawowej, również w instalacji
wewnętrznej, wykazały obecność bakterii z grupy coli.
Naszym zdaniem MPWiK wychodzi z mylnego założenia, że odpowiada za jakość
wody (w zakresie mikrobiologii) tylko do zaworu za wodomierzem. Dalej odpowiada
właściciel obiektu. Może dlatego w przedszkolu i szkole gmina poprzez MPWiK zajęła się
uzdatnianiem wodociągów ignorując zupełnie pozostałych odbiorców wody (nawet ich nie
powiadamiając o zagrożeniu) tj. spółdzielnie mieszkaniowe, prywatnych odbiorców,
pracodawców czy wreszcie sanatoria. Jak to jest, że zamknięto profilaktycznie ujęcie w
Siarzewie z powodu domniemania wystąpienia bakterii coli, a jednocześnie twierdzi się, że
dostawca wody nie odpowiada za jakość wody za wodomierzem? Czyżby bakteria coli
powstała dopiero za wodomierzem? Nie, wystarczy dostęp do internetu, aby wiedzieć, że
źródło

bakterii

grupy

coli

za

wyjątkiem

E. coli, mogą stanowić wody wzbogacone w substancje organiczne, np. ścieki przemysłowe,
rozkładające się resztki roślinne i glebowe i przenikające do ujęć wody. Natomiast obecność
bakterii grupy coli w systemach rozprowadzających wodę może mieć miejsce w przypadku,
gdy w wodzie znajdzie się wystarczająca ilość związków pokarmowych dla bakterii lub gdy
woda uzdatniona kontaktuje się z nieodpowiednimi materiałami przy temperaturze wody
powyżej 13oC i braku wolnego chloru lub ozonu. Wynika z tego, że bakterie grupy coli muszą
być dostarczone z zewnątrz, z ujęcia, jak również to, że woda pitna musi być uzdatniana, za
pomocą chloru lub ozonu, i prawdopodobnie w naszym przypadku zbrakło tego elementu jej
uzdatniania. Zatem ponad wszelką wątpliwość można stwierdzić, że woda w kilku ostatnich
dniach listopada w uzdrowisku Ciechocinek nie spełniła norm jakościowych i była
dostarczana odbiorcom, aż do czasu jej chlorowania co było wyczuwalne już 27 listopada
2017 r. o czym informowała na sesji Rady Miasta Radna Pani Klara Drobniewska,
dodatkowo dopytując o stan wody pracownicę MPWiK.
W dniu 30 listopada 2017 r., Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny z
Aleksandrowa Kujawskiego po zapoznaniu się z wynikami badan wody pobranej w dniu
28.11.2117 r. w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego nad jakością wody
przeznaczanej do spożycia przez ludzi z wodociągu miasta Ciechocinek – (kod próbek L.HK267/N/17, L.HK-268/N/17) przekazanych w dniu 30.11.2017 r. przez Oddział Laboratoryjny
Laboratorium
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Epidemiologicznej stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z
wodociągu

miasta

Ciechocinek

i nakazuje zarządzającemu tym wodociągiem tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku przy ul. Nieszawskiej 21 podjęcie stosownych
kroków w celu ochrony ludności wskazując:
1. unieruchomić wodociąg miasta Ciechocinek oraz podjąć działania naprawcze mające
na celu doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami określonymi
w złączniku m 3 część A punkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. z2075 r. poz. 1989),
2. zapewnić korzystającym z wody z wodociągu miasta Ciechocinek, wodę prawidłowej
jakości z innego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania prawidłowej jakości wody,
zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia,

3. przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody z wodociągu miasta Ciechocinek
o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 część
A punkt 1 ww. rozporządzenia po przeprowadzeniu działań naprawczych
4. poinformować

w

sposób

skuteczny

odbiorców

korzystających

z

wody

z wodociągu miasta Ciechocinek o braku przydatności wody do spożycia
i całkowitym zakazie korzystania z wody przebaczonej do spożycia przez ludzi,
5. decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Za powód wydania stosownej decyzji wskazano iż woda z wodociągu publicznego miasta
Ciechocinka z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli nie odpowiada
wymaganiom załącznika nr 3 część A punkt 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13
listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z
2015 r. poz. 1989). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi.
Administrator

wodociągu

jest

zobowiązany

do niezwłocznego

poinformowania

użytkowników, iż woda z ww. wodociągu nie nadaje się do spożycia nie może być
przeznaczana do przygotowywania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw, mycia
zębów, brania kąpieli oraz do przemywania otwartych zranień.
Administrator wodociągu nie wykonał decyzji PPIS .
W związku z powyższym należy uznać iż doszło do niedopełnienia wykonywania swoich
obowiązków służbowych, przez osoby odpowiedzialne za realizacje omawianej decyzji.
Wodociąg nie został zatrzymany, nie dostarczono wody mieszkańcom i pacjentom w
sanatoriach, nie poinformowano osób zarządzających obiektami lecznictwa uzdrowiskowego
co uniemożliwiło podjęcie przez nich działań zapobiegawczych i naprawczych. Tym
działaniem narażono na utratę zdrowia i życia odbiorców omawianej sieci wodociągowej, jak
również również konsumentów, którzy korzystają z wody jako składnika w procesie
wytwarzania np: potraw, które po wytworzeniu są sprzedawane poza obszar wytworzenia.
Ponadto po przeczytaniu Pana Zarządzenia Nr.126/17 w sprawie organizacji systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie gminy miejskiej Ciechocinek,
stwierdzamy, że bezpieczeństwo osób nie będące mieszkańcami gminy Ciechocinek, a
będących pacjentami i turystami uzdrowiska nie zostało w nim uwzględnione, być może to
tłumaczy sposób postępowania służb miejskich w stosunku do podmiotów gospodarczych
przyjmujących te osoby. Nie dosyć, że nie podjęto żadnych działań w obiektach w których

wystąpiło w/w zagrożenie, to również żadnego z podmiotów nie poinformowano o tym
zagrożeniu.
Zwracamy się zatem do Pana Burmistrza o weryfikacje i wyciągnięcie stosownych
wniosków,oraz podjęcie działań aby ewentualny kolejny taki przypadek przebiegł zgodnie z
obowiązującymi poprawionymi aktami prawnymi. .
Ponadto proszę o: przedstawienie :
- skutecznych procedur zabezpieczających dostawy wody pitnej spełniającej
obowiązujące normy,
- skuteczny system pobierania próbek wody celem określenia jej jakości, ( w tym z
sieci wodociągowej),
–

skuteczny system powiadamiania wszystkich odbiorców wody pitnej o

ewentualnych zagrożeniach,
–

procedury zabezpieczania ( w podobnych jak opisanych powyżej przypadkach)

odbiorców w wodę zdatną do spożycia, w tym osób zarządzających podmiotami lecznictwa
uzdrowiskowego.
–
Za Zarząd Stowarzyszenia
Komisja Zdrojowa

Krzysztof E. Jarosz

