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Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 22 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIE
Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim,
w związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się głównie na portalach społecznościowych
oraz wieloma nieprawdziwymi informacjami wyjaśnia, że telefonogram z informacją o obecności
bakterii z grupy coli dotarł do siedziby Spółki po godzinach pracy administracji w dniu 17 grudnia
2015 r. Tego samego dnia telefoniczną informację dostali pracownicy na Stacji Uzdatniania Wody
„Warszawska” i to oni zgodnie z przyjętą procedurą bezzwłocznie rozpoczęli dezynfekcję sieci
podchlorynem sodu.
Bakterie

z

grupy

coli
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w

próbie

wody

pobranej

do

badania

w poniedziałek 14 grudnia 2015 r. przez pracowników Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, zgodnie z powszechnie przyjętą procedurą
(są to badania kontrolne „wyrywkowe” prowadzone niezależnie od ZWiK Sp. z o.o.). Do siedziby
Spółki dociera jedynie informacja o wynikach pobranych prób, terminie ich poboru
i jeśli to konieczne odpowiednie zalecenia). Doszukiwanie się jakichkolwiek teorii spiskowych
(np. o tym, że zarząd/ pracownicy Spółki wiedzieli o bakteriach w wodzie od poniedziałku,
ma na celu jedynie wywołanie niepotrzebnej paniki i podważenie wiarygodności nie tylko ZWiK
Sp. z o.o. ale również innych instytucji w tym SANEPID.
Zarząd Spółki odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. Sytuacja, która spotkała
nas w ostatnich dniach, była wyjątkowa i wymagała od nas podjęcia radykalnych kroków
(z pełną świadomością, narażenia się na krytykę).
Nigdy nie pozwolilibyśmy sobie na świadome narażenie życia mieszkańców miasta. Prosimy
pamiętać, że gro naszych pracowników, ich rodzin, bliskich, przyjaciół, znajomych to również
mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego. My podobnie jak Państwo wykorzystujemy
codziennie tą samą wodę.
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęła do nas w piątek 18 grudnia 2015 r. o godzinie 16:40. Gdybyśmy, zgodnie z krążącymi
plotkami „w nosie” mieli mieszkańców, o 16:00 wyszlibyśmy z pracy odwlekając sprawę
do poniedziałku. W poniedziałek spokojnie odebralibyśmy wyniki wody – prawidłowe i sprawę
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(jak niektórzy nam zarzucają) uznalibyśmy za niebyłą. Nie zrobiliśmy tego, na stanowiskach
do późnych godzin wieczornych zostali również pracownicy. Wszyscy zaangażowali się
w

informowanie

mieszkańców

(telefonicznie,

mailowo,

roznosząc/

rozklejając

ulotki

– do godz. 22:00). Byliśmy do Państwa dyspozycji również w weekend.
Wyjaśniamy jednocześnie, że nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu na termin oznaczenia prób
czy też wydanie decyzji przez SANEPID. Inaczej było w przypadku badania prób pobranych
przez nas w piątek (po chlorowaniu i płukaniu sieci). Próby te oznaczone zostały przez
akredytowane (posiadające odpowiednie certyfikaty) laboratorium szybciej na naszą ogromną
prośbę. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy bakterie są obecne w wodzie pitnej tego samego
dnia, w którym pobrano próby.
Spółka badania bakteriologiczne wykonuje raz w miesiącu (dodatkowo zawsze, gdy na sieci
wodociągowej/ Stacji Uzdatniania Wody prowadzone są jakieś prace modernizacyjne/
przyłączeniowe, czy też zgłaszane są uzasadnione zastrzeżenia, co do jakości wody).
Częstotliwość poboru i badania prób jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
i zatwierdzana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze
Mazowieckim. Po wydarzeniach z 18 grudnia 2015 r. analizy pod kątem mikrobiologii wody
wykonywane będą w odstępach dwutygodniowych.
Informujemy, iż obecność bakterii w sieci wodociągowej nie jest wynikiem zaniedbań naszych/
naszych pracowników, nie jest też skutkiem prowadzonych, czy też nadzorowanych przez nas
prac. Obecności bakterii nie stwierdzono w wodzie uzdatnionej na „wyjściu do sieci”.
Bezzwłocznie po wykryciu bakterii w wodzie pitnej podjęte zostały działania mające na celu
wykrycie źródła skażenia, które musiało powstać na wskutek jej rozszczelnienia. Stwierdzono, iż
prawdopodobnym źródłem jest nielegalne podłączenie do sieci wodociągowej i brak zwrotnego
zaworu antyskażeniowego przy ujęciu własnego źródła zasilania (np. studni), na Osiedlu
Nowodworzanka. Stosowne zawiadomienie w tej sprawie zostało złożone do Prokuratury
Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie prowadzimy wzmożoną kontrolę sieci aby
wykluczyć inne możliwe źródła zanieczyszczenia wody. Apelujemy również abyście Państwo
informowali nas o jakichkolwiek pracach mogących ingerować w wodociąg, to pomoże nam
wykluczyć takie sytuacje w przyszłości.
Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy pomagali nam w tej niecodziennej sytuacji
zwłaszcza

Zarządom

i

Pracownikom

Wspólnot

Mieszkaniowych,

SMLW

„Dążność”,

ZBK Sp. z o.o., Zarządom Nieruchomości, Kierownikom/ Właścicielom Marketów i sklepów w
Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękujemy również Mieszkańcom za zrozumienie i nierzadko
okazywane (zwłaszcza pracownikom roznoszącym zawiadomienia) wsparcie.

Raz jeszcze przepraszamy Państwa (choć zdajemy sobie sprawę, że to nie zawsze wystarcza)
za zaistniałą sytuację. Zapewniamy, że podjęte zostaną wszelkie możliwe kroki, aby nie dopuścić
do nich w przyszłości.
Ponadto informujemy, iż nie będziemy komentować, często nieprawdziwych i oszczerczych
wypowiedzi pojawiających się na portalach społecznościowych. Zapewniamy, iż bez zbędnej
zwłoki, odpowiemy na Państwa pytania (rzeczowe), które kierowane są/ będą drogą telefoniczną,
bądź mailową.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji
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