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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego, 

podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 27 maja 2021 r., w sprawie przekroczeń 

zawartości niklu w wodzie dostarczanej przez wodociąg sieciowy Świątniki w gminie 

Sobótka, znak BPS/043-24-1092/21, przekazanym przy piśmie Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska z dnia 11 czerwca 2021 r., znak 1631522.5416494.4340162BM-

ZP.050.57.2021.PH, , uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Mając na uwadze treść wniesionego przez Pana Senatora pisma, na wstępie należy 

wyjaśnić, że zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej1, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu 

zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru w celu ochrony 

zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości 

środowiskowych (art. 4 ust. 1 pkt 1). Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków2 wskazuje, że 

nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Natomiast zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 195
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 2028
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wspólnoty, w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, należy do 

zadań własnych gminy3. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy, 

zgodnie z art. 3 ww. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. Stąd uwarunkowania dotyczące zapewnienia odpowiednich 

dostaw wody oraz budowa nowych ujęć wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

nie leżą w gestii organów inspekcji sanitarnej. To przedsiębiorstwo wodociągowe ma 

obowiązek zapewnić realizację dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim 

ciśnieniem oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą 

jakość dostarczanej wody.

Odnosząc się do kwestii jakości wody dostarczanej przez wodociąg sieciowy Świątniki, 

poniżej przedstawiam informacje pozyskane od Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu (DPWIS we Wrocławiu) za pośrednictwem 

Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wodociąg Świątniki, zarządzany jest przez ZGKiM 

„Ślęża” w Sobótce (dalej: Zarządca). Woda ujmowana uzdatniana jest na stacji 

uzdatniania w Świątnikach (filtracja w celu zmniejszenia ilości żelaza i manganu), 

a następnie tłoczona do sieci wodociągowej. Woda wychodząca do sieci wodociągowej 

dezynfekowana jest w sposób stały, w celu utrzymania bezpieczeństwa 

mikrobiologicznego wody. Woda z wodociągu Świątniki nadzorowana jest przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu (PPIS we 

Wrocławiu).

PPIS we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami określonymi w § 22-23 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi4, dokonuje oceny jakości wody: okresowe oraz obszarowe wraz 

z szacowaniem ryzyka  zdrowotnego, które przekazywane są do Burmistrza Miasta 

i Gminy Sobótka. Ocena obszarowa jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka 

dla Gminy Sobótka w 2020 r. jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta 

i Gminy Sobótka5.

Jakość wody w wodociągu Świątniki nadzorowana jest w ramach monitoringu 

wewnętrznego prowadzonego przez Zarządcę wodociągu oraz monitoringu 

zewnętrznego prowadzonego przez PPIS we Wrocławiu. Badania jakości sanitarnej 

3 art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 
713)
4 Dz.U. z 2017 r. poz. 2294
5 https://www.sobotka.pl/ocena-obszarowej-jakosci-wody-do-spozycia-oraz-szacowanie-ryzyka-
zdrowotnego-dla-gminy-sobotka-w-2020-r/ 

https://www.sobotka.pl/ocena-obszarowej-jakosci-wody-do-spozycia-oraz-szacowanie-ryzyka-zdrowotnego-dla-gminy-sobotka-w-2020-r/
https://www.sobotka.pl/ocena-obszarowej-jakosci-wody-do-spozycia-oraz-szacowanie-ryzyka-zdrowotnego-dla-gminy-sobotka-w-2020-r/
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wody w wodociągu wykonywane są w zakresie przewidzianym w ww. rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia6.

Monitoring jakości wody prowadzony jest zgodnie z rocznym harmonogramem 

pobierania próbek wody, uzgodnionym z PPIS we Wrocławiu, który weryfikuje 

wywiązywanie się Zarządcy wodociągu z realizacji badań wody. Punkty poboru próbek 

wody rozmieszczone są równomiernie na sieci wodociągowej. Punkty poboru próbek 

wody dobrane są tak, aby reprezentowały jakość wody przed i po etapie procesu jej 

uzdatniania oraz w systemie dystrybucji.

Do produkcji wody wodociąg wykorzystuje 4 studnie głębinowe, eksploatowane 

równolegle. Aby zapewnić odpowiednią ilość i jakość dostaw wody, woda z ww. studni 

poddawana jest mieszaniu. W oparciu o dostępną dokumentację stwierdzono, że 

w ocenach jakości wody za lata: 2016, 2017, 2018 nie odnotowano w przebadanych 

próbkach wody uzdatnionej (podawanej do sieci) przekroczeń dotyczących niklu. 

Podczas kontroli jakości wody z wodociągu Świątniki przeprowadzonej przez 

przedstawicieli DPWIS we Wrocławiu, w ramach prowadzonego postępowania 

skargowego, w dniu 27 kwietnia 2021 r. pobrano do badań próbki wody ze wszystkich 4 

studni i 1 próbkę wody surowej, zmieszanej zbiorczo ze wszystkich studni.

Wyniki analiz próbek wody surowej pobranej w dniu 27.04.2021 r. z wodociągu Świątniki 

w zakresie niklu, przedstawiają się następująco:

studnia nr

IIIz

studnia nr

IVz

studnia nr

Vs

studnia nr 

VIII

woda 
zmieszana
z 4 studni

Wartość 

parametryczna

dla wody do 

picia7

nikiel 

[μg/l]

<4 <4 51 <4 15,1 20

Uzyskane wyniki wskazują na podwyższoną zawartość niklu w jednej studni, który jest 

prawdopodobnie naturalnego pochodzenia. Z kolei wyniki badań wody podawanej do 

sieci, pobranej w punktach zgodności nie wykazały przekroczeń niklu ‒ w związku 

z obniżeniem stężenia niklu poprzez wymieszanie wody pochodzącej z 4 studni. 

Otrzymane wyniki to:
Stacja Szkoła Pompownia Przepompownia Wartość

6 Dz.U. z 2017 r. poz. 2294
7 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi



4

uzdatniania

wody w 

Świątnikach

Podstawowa 

nr 1

w Sobótce

w

Księginicach

Małych

w

Strzegomianach

parametryczna dla

wody do picia8

nikiel 
[μg/l]

12,6 12,4 12,5 13 20

Z analizy DPWIS we Wrocławiu wynika, iż we wszystkich pobranych próbkach wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdzono zawartość niklu na stałym, 

jednolitym poziomie, spełniającym obowiązujące wymagania sanitarne. Ponadto 

z analizy wyników badań zawartości niklu w wodzie z wodociągu Świątniki na przestrzeni 

kilku ostatnich lat wynika, że w ostatnich 3 latach, pomimo iż poziom tego parametru 

w wodzie wodociągowej zmienia się, to w zdecydowanej większości przypadków mieści 

się on w granicach normatywnych. Na 16 analiz tego parametru w analizowanym okresie 

czasu, jedynie w 2 przypadkach odnotowano przekroczenia i to w tym samym punkcie 

poboru tj. w Szkole Podstawowej nr 1 w Sobótce (pobrane w krótkim odstępie czasu: 

12.2019 r. i 01.2020 r.). Wynik analizy metali ciężkich w próbce z 9.12.19 r. oraz 

8.01.20 r. wskazuje na duże prawdopodobieństwo udziału w składzie metali 

pochodzących z instalacji wewnętrznej obiektu, z którego pobierana była woda. Obok 

przekroczeń zawartości niklu w próbce tej stwierdzono bowiem dużą ilość chromu, 

niespotykaną dotąd zarówno w wodzie uzdatnionej, jak również surowej na tym 

wodociągu. Z pozyskanej przez organy PIS informacji wynika, iż Zarządca poddaje pod 

wątpliwość wiarygodność wyników badań wody z ww. punktu ze względu na znaczną 

długość przyłącza i odległość od wodomierza głównego do zaworu czerpalnego oraz 

możliwych przekroczeń w wyniku przeprowadzonego w 12.2019 r. montażu filtra 

sitowego na przyłączu wodociągowym do szkoły. Przeprowadzone badania wody 

przeznaczonej do spożycia w zakresie niklu w dn. 20.01.21 r., w 2 punktach w Szkole 

zakończyły się wynikami 6 μg/l i 7 μg/l, w kolejnych 2 na stacji uzdatniania wody i sieci 

wynosiły 4,1 μg/l i 12 μg/l. Kolejne badania wykonane w kierunku niklu w 2020 r. jak i

 2021 r. nie wykazały przekroczeń zawartości niklu w wodzie z wodociągu Świątniki. 

W takim kontekście wynik traktować należy jako jednostkowy.

Niemniej jednak z uwagi na fakt, że temat powoduje zaniepokojenie społeczne, PPIS we 

Wrocławiu podjął i realizuje dodatkowe działania w tej sprawie. W celu monitorowania 

zawartości niklu w wodzie przeznaczonej do spożycia, są pobierane i badane dodatkowe 

próbki wody. Oprócz tego trwa stała wymiana informacji z zarządcą wodociągu, który 

8 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
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wraz z władzami Gminy Sobótka jest obecnie na etapie wyboru i rozpoczęcia działań 

inwestycyjnych, mających wpłynąć na poprawę i stabilizację jakości dostarczanej wody 

oraz procesu jej dystrybucji, w tym uruchomienia studni wywierconej w 2019 r. 

Początkowo planowano uruchomić nową studnię wiosną/latem 2019 r. lecz ze względu 

na konieczność dodatkowego uzdatnienia tej wody (wysoka zawartość żelaza) nie jest 

ona do tej pory eksploatowana. Pozostałe działania zarządcy wodociągu polegają na 

zmniejszeniu eksploatacji studni z której woda charakteryzuje się podwyższoną 

zawartością niklu. Problem związany z podwyższonymi wartościami niklu w wodzie 

surowej pochodzącej ze studni nr Vs musi być rozwiązany w sposób techniczny a jego 

realizacja pozostaje w gestii podmiotów odpowiedzialnych, czyli Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Ślęża, a także Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

Reasumując, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana przez wodociąg 

Świątniki w zakresie niklu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. Woda przeznaczona do spożycia pozostaje pod nadzorem PPIS we 

Wrocławiu i zgodnie z informacją pozyskaną od DPWIS we Wrocławiu, PPIS we 

Wrocławiu zobowiązał się, iż zintensyfikuje swój nadzór nad wodociągiem sieciowym 

Świątniki.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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