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ON-HK.9011.6.22.2020 Oborniki, dn.04.09.2020r. 

 

 
Pan  

Przemysław Benz 

 
 

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w nawiązaniu  

do petycji  z dnia 26.08.2020r. w sprawie wsparcia Rogozińskiego Samorządu w działaniach 

mających na celu poprawę czystości wód jezior i rzek, informuje, że tut. organ sanitarny 

sprawuje bieżący nadzór nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie 

wykorzystywanym do kąpieli. Na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej na terenie 

gminy Rogoźno w sezonie kapieliskowym 2020r. zorganizowane były 3 kąpieliska oraz  

1 miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli: 

 Kąpielisko miejskie w Rogoźnie przy ul. Plażowej, 

 Kąpielisko miejskie w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem, 

 Kąpielisko w Nienawiszczu, 

 Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli Plaża w Budziszewku. 

Na podstawie art. 344 ust. 1, 2, 4 oraz 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne  

(Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.) prowadzona jest kontrola urzędowa i wewnętrzna.  

W sezonie kąpieliskowym 2020r. na kąpielisku w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem stwierdzono 

przekroczenie mikrobiologiczne z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość Escherichia 

coli. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne na kąpielisku trwało 14 dni. W związku  

z powyższym na kąpielisku obowiązywał zakaz kąpieli. Informacja o braku przydatności 

wody do kąpieli była dostępna na stronie internetowej tut. stacji oraz na serwisie 

kapieliskowym ogólnodostępnym. W trakcie trwania sezonu kąpieliskowego w roku 2020  

na nadzorowanych kąpieliskach i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli  

nie zgłaszano i nie odnotowano zakwitu sinic. 

W nawiązaniu do tematu 4 w wyżej cytowanej petycji tut. organ sanitarny informuje,  

że prowadzi nadzór nad jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U, 2017r., poz. 2294/. Cytowane miejscowości 

Rogoźno, Jaracz, Wełna oraz Grudna zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego 

Rogoźno. Na podstawie przeprowadzanych badań wody w ramach kontroli urzędowej  

i wewnętrznej (przez administratora wodociągu) tut. organ sanitarny stwierdził przydatność 

wody do spożycia przez ludzi w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych  

i mikrobiologicznych.  
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Stwierdza się jedynie podwyższoną wartość parametru barwa, który nie wpływa bezpośrednio 

na zdrowie ludzkie. W kwestii uzyskania informacji dotyczącej planowania zastosowania 

odpowiednich filtrów wstępnych należałoby się zwrócić do administratora wodociągu, 

którym jest „AQUABELLIS” Sp. z o.o. w Rogoźnie.     

Problemy poruszane przez Pana w treści petycji z dnia 26.08.2020r. w tematach 1,2,3 i 5  

nie leżą w kompetencjach tut. organu. W tych sprawach należy się zgłaszać do instytucji  

i służb, których kompetencje obejmują te problemy. 
 

 

 

[Dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
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