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Dotyczy: problem z chloroformem oraz informacją o przydatności wody pitnej do 
spożycia

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie. 

W 46-tym tygodniu  roku 2022 w BIP-ie  UM Zielona  Góra opublikowano informację o
przydatności wody pitnej do spożycia, informacja ta następnie trafiła do zakładki „Informacje o
stanie środowiska” / sprawozdania z badania próbek wody / ocena przydatności wody do spożycia z
dnia 28 października 2022 r. i dostępna jest pod adresem:
https://bip.zielonagora.pl/474/21648/Ocena_przydatnosci_wody_do_spozycia_z_dnia_28_pazdzier
nika_2022_r/. 

Tym razem Powiatowy Sanepid zakwestionował w zbadanej próbce wody zbyt wysokie, bo
przekraczające dopuszczalne stężenie w wodzie przeznaczonej do spożycia – chloroformu. Jak to
się  stało,  że  w  wodzie  pitnej  pojawił  się  chloroform?  Przecież  od  około  dwudziestu  lat  do
dezynfekcji  wody  stosowany  jest  w  wodociągu  zielonogórskim  dwutlenek  chloru  zamiast
stosowanego wcześniej chloru.
Wodociągi Zielonogórskie zostały zobowiązane do doprowadzenia tego parametru wody pitnej do
stanu zgodnego z przepisami obowiązującego prawa do 21.11.2022r.
W związku z tym, że ani na stronie Urzędu Miasta ani na stronie ZWiK nie pojawiła się informacja
o wykonaniu polecenia Sanepidu – zmuszony jestem postawić to pytanie: jakie działania ZWiK
podjął ZWiK na polecenie Sanepidu i czy były one skuteczne?
Ponadto zmuszony jestem postawić następujące pytania:

1. Ilu mieszkańców Zielonej Góry było narażonych na picie wody z chloroformem?
2. Czym grozi picie wody zawierającej chloroform?
3. Kto (proszę podać stanowisko w schemacie organizacyjnym) nadzoruje w ZWiK proces

technologiczny uzdatniania wody i jej dezynfekcji?
4. Czy ZWiK zatrudnia technologa uzdatniania wody?
5. Na stronie ZWiK i Facebooku brak jakiejkolwiek informacji o problemie z chloroformem w

wodzie pitnej - dlaczego?

https://bip.zielonagora.pl/474/21648/Ocena_przydatnosci_wody_do_spozycia_z_dnia_28_pazdziernika_2022_r/
https://bip.zielonagora.pl/474/21648/Ocena_przydatnosci_wody_do_spozycia_z_dnia_28_pazdziernika_2022_r/


Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski

W załączeniu:
- pismo Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w ZIelonej Górze
- odpowiedź przesłana przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. dnia 31 
października 2022 r.








