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Wiadomość ta była zaskoczeniem nie 
tylko dla dyrekcji szpitala, ale również 
dla władz samorządowych Łomży oraz 
mieszkańców miasta, ponieważ dzień 
wcześniej jako szpital do leczenia zaka-
żonych chorobą COVID-19 wyznaczony 
został Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku. Po potwierdzeniu tej 
informacji Zarząd Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomży niezwłocznie zwołał naradę 
zespołu kierowniczego spółki. Przeana-
lizowano zaistniałą sytuację i następ-
stwa tej decyzji dla funkcjonowania 
spółki w zakresie jej podstawowych 
zadań, polegających na zapewnieniu 
stałego dostarczania wody oraz stałe-
go i niezakłóconego odbioru ścieków, 
a także ich oczyszczania. 

Na forum sesji Rady Miasta

17 marca 2020 r., podczas XXII nad-
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, 
w swoim wystąpieniu prezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży 

Łomża.
Sytuacja… alarmowa?
13 marca 2020 r. do Zarządu spółki MPWiK w Łomży, za pośrednictwem 
lokalnych mediów, dotarła informacja, że wojewoda podlaski swoją de-
cyzją zmienił status Wojewódzkiego Szpitala w Łomży na Jednoimienny 
Szpital Zakaźny w Łomży, wyspecjalizowany w leczeniu zakażonych ko-
ronawirusem SARS-CoV-2.

posiadał systemu dezynfekcji ścieków 
odprowadzanych do miejskiej kanali-
zacji sanitarnej (ścieki z tego oddzia-
łu były dezynfekowane „doraźnie”). 
Pomimo licznych monitów ze strony 
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży i licznych 
pisemnych deklaracji ze strony dyrek-
cji Szpitala do 17 marca 2020 r. nie 
wykonano takiej instalacji z uwagi na 
jej koszt, szacowany w grudniu 2018 r. 
na ok.  2,5 mln zł. Wykonano jedynie 
projekt techniczny budowy stacji de-
zynfekcji ścieków. Wobec powyższe-
go, na prośbę Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, MPWIK Sp. z o.o. wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu uru-
chomienia dezynfekcji ścieków z od-
działów, w  których leczeni są chorzy 
na choroby zakaźne, do 31 grudnia 
2019 r. Ostateczny termin wykonania 
instalacji do dezynfekcji nie został do-
trzymany. Prezes Zarządu wspomniał 
również, że komunikaty branżowe 
o  wirusie wskazywały jednoznacznie, 
że przy braku wymaganej dezynfekcji 
wirus SARS-CoV-2 może przetrwać 
w  ściekach od kilku godzin do kilku 
dni. Stwarzało to zagrożenie sanitarne 
oraz zagrożenie powstania niekontro-
lowanego źródła zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 ludności aglomeracji 
miejskiej, korzystającej z miejskiej sie-
ci kanalizacyjnej (ok. 60 tysięcy osób).

Realne zagrożenie – 
podjęte działania

Zagrożone były m.in. ekipy usuwające 
awarie i wycieki kanalizacyjne, ale tak-
że, w razie awarii kanalizacji, wszyst-
kie osoby znajdujące się w pobliżu 
miejsca wycieku ścieków oraz kolejne 
osoby mające z nimi bliższy kontakt. 
Mając to na uwadze, Zarząd Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z o.o. poinformował, 
że nie wyraża zgody na wprowadza-
nie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
ścieków z Jednoimiennego Szpitala 
Zakaźnego w Łomży bez uprzednie-
go poddania ścieków wymaganej 
dezynfekcji usuwającej zagrożenie 
epidemiologiczne. W związku z tym 
wezwał do natychmiastowego i  bez-
względnego uruchomienia instalacji 
do dezynfekcji ścieków. Stosownie do 
art. 8 ust. 1 pkt 3 u.z.z.w., wobec braku 
takiej instalacji MPWiK Sp. z o.o. zmu-
szony będzie do zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego i nieodbierania skażo-
nych wirusem SARS-CoV-2 ścieków 
z Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego 
w Łomży. W  tym samym dniu prezes 
Zarządu spółki skierował w trybie pil-
nym pisma do wojewody podlaskiego, 
powiatowego inspektora sanitarnego 
i dyrekcji Szpitala, w których w sposób 
jasny i stanowczy przedstawił stanowi-
sko spółki w sprawie warunków usta-
wowych, jakie muszą być spełnione, 
aby możliwe było wprowadzenie ście-
ków pochodzących z kompleksu szpi-
tala do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W piśmie tym wzywano do natychmia-
stowego i bezwzględnego uruchomie-
nia instalacji do dezynfekcji ścieków. 
Władze województwa oraz dyrekcja 
Szpitala poinformowane zostały, sto-
sownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 u.z.z.w., 
że wobec braku takiej instalacji 
MPWIK Sp. z o.o. zmuszony będzie do 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 
i nieodbierania ścieków skażonych wi-
rusem SARS-CoV-2 z Jednoimiennego 
Szpitala Zakaźnego w Łomży. 18 mar-
ca 2020 r. do spółki dotarła odpowiedź 
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
w którym potwierdzono, że analiza za-
pisów art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków pozwala 
stwierdzić, iż zabrania się wprowadza-
nia do urządzeń kanalizacyjnych ście-
ków z  obiektów, w których leczeni są 
chorzy na choroby zakaźne. Urząd 
poinformował, że uruchomi taką insta-
lację w możliwie najkrótszym czasie.

Mobilny chlorator

Tego samego dnia do spółki wpłynęła 
informacje, że Szpital zlecił dostawę 
i zainstalowanie na przyłączu kanaliza-

cyjnym mobilnego chloratora. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Łomży wyraziło 
zgodę na uruchomienie takiej instalacji 
do dezynfekcji ścieków z automatycz-
nym dozowaniem środka dezynfekcyj-
nego typu podchloryn sodu (roztwór 
14,5%) pod kilkoma warunkami:

1. umożliwienia pracownikom 
MPWiK Sp. z o.o. przeprowa-
dzania kontroli procesu dezyn-
fekcji o każdej porze w ciągu 
doby,

2. przekazania wykazu osób od-
powiedzialnych za nadzór pro-
cesu dezynfekcji wraz z nume-
rami kontaktowymi,

3. udzielania MPWiK Sp. z o.o. 
informacji o ilości zużytego 
środka dezynfekcyjnego (pod-
chlorynu sodu) oraz ilości od-
prowadzanych ścieków w cyklu 
dobowym.

Urządzenie zostało uruchomione 
20 marca 2020 r. Należy również nad-
mienić, że 26 marca 2020 r. do spółki 
wpłynęło pismo z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Bia-
łymstoku (z 20 marca 2020 r.), w nawią-
zaniu do pisma Głównego Inspektora 
Sanitarnego, w którym zobowiązano 
się do podjęcia działań mających 
na celu sprawdzenie, czy w nadzorowa-
nych przez władze samorządowe oraz 
wojewódzkie szpitalach ścieki przed 
odprowadzeniem do urządzeń kanali-
zacyjnych są dezynfekowane. Potwier-
dziło to tylko, że stanowisko Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Łomży z 17 marca 2020 r. było 
w pełni uzasadnione.

Mariusz Konopka  
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

w Łomży

poinformował władze samorządowe 
oraz mieszkańców miasta o potencjal-
nym niebezpieczeństwie i podkreślił, 
że ani dotychczasowy oddział zakaźny 
Szpitala, ani Szpital jako całość nie po-
siadają systemu dezynfekcji ścieków 
odprowadzanych do miejskiej kana-
lizacji sanitarnej, co w konsekwencji 
uniemożliwia odprowadzanie ście-
ków skażonych wirusem SARS-CoV-2 
przez Jednoimienny Szpital Zakaźny, 
przekształcony ze Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży, do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej, a tym samym odbiór przez 
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży tych ście-
ków. Stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 6 
ppkt a ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (u.z.z.w.), zabrania 
się wprowadzania do urządzeń kana-
lizacyjnych ścieków zawierających 
chorobotwórcze drobnoustroje pocho-
dzące z obiektów, w których są lecze-
ni chorzy na choroby zakaźne. Szpital 
Wojewódzki w Łomży, dysponujący 
dotychczas oddziałem zakaźnym, nie 

Chlorator Zorro stanął pod łomżyńskim szpitalem
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Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. poinformował, że nie wyraża zgody 

na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 

ścieków z Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego w Łomży 

bez uprzedniego poddania ścieków wymaganej dezynfekcji 

usuwającej zagrożenie epidemiologiczne.
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Wiadomość ta była zaskoczeniem nie 
tylko dla dyrekcji szpitala, ale również 
dla władz samorządowych Łomży oraz 
mieszkańców miasta, ponieważ dzień 
wcześniej jako szpital do leczenia zaka-
żonych chorobą COVID-19 wyznaczony 
został Uniwersytecki Szpital Kliniczny 
w Białymstoku. Po potwierdzeniu tej 
informacji Zarząd Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomży niezwłocznie zwołał naradę 
zespołu kierowniczego spółki. Przeana-
lizowano zaistniałą sytuację i następ-
stwa tej decyzji dla funkcjonowania 
spółki w zakresie jej podstawowych 
zadań, polegających na zapewnieniu 
stałego dostarczania wody oraz stałe-
go i niezakłóconego odbioru ścieków, 
a także ich oczyszczania. 

Na forum sesji Rady Miasta

17 marca 2020 r., podczas XXII nad-
zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, 
w swoim wystąpieniu prezes Zarządu 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży 

Łomża.
Sytuacja… alarmowa?
13 marca 2020 r. do Zarządu spółki MPWiK w Łomży, za pośrednictwem 
lokalnych mediów, dotarła informacja, że wojewoda podlaski swoją de-
cyzją zmienił status Wojewódzkiego Szpitala w Łomży na Jednoimienny 
Szpital Zakaźny w Łomży, wyspecjalizowany w leczeniu zakażonych ko-
ronawirusem SARS-CoV-2.

posiadał systemu dezynfekcji ścieków 
odprowadzanych do miejskiej kanali-
zacji sanitarnej (ścieki z tego oddzia-
łu były dezynfekowane „doraźnie”). 
Pomimo licznych monitów ze strony 
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży i licznych 
pisemnych deklaracji ze strony dyrek-
cji Szpitala do 17 marca 2020 r. nie 
wykonano takiej instalacji z uwagi na 
jej koszt, szacowany w grudniu 2018 r. 
na ok.  2,5 mln zł. Wykonano jedynie 
projekt techniczny budowy stacji de-
zynfekcji ścieków. Wobec powyższe-
go, na prośbę Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży, MPWIK Sp. z o.o. wyraził 
zgodę na przedłużenie terminu uru-
chomienia dezynfekcji ścieków z od-
działów, w  których leczeni są chorzy 
na choroby zakaźne, do 31 grudnia 
2019 r. Ostateczny termin wykonania 
instalacji do dezynfekcji nie został do-
trzymany. Prezes Zarządu wspomniał 
również, że komunikaty branżowe 
o  wirusie wskazywały jednoznacznie, 
że przy braku wymaganej dezynfekcji 
wirus SARS-CoV-2 może przetrwać 
w  ściekach od kilku godzin do kilku 
dni. Stwarzało to zagrożenie sanitarne 
oraz zagrożenie powstania niekontro-
lowanego źródła zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 ludności aglomeracji 
miejskiej, korzystającej z miejskiej sie-
ci kanalizacyjnej (ok. 60 tysięcy osób).

Realne zagrożenie – 
podjęte działania

Zagrożone były m.in. ekipy usuwające 
awarie i wycieki kanalizacyjne, ale tak-
że, w razie awarii kanalizacji, wszyst-
kie osoby znajdujące się w pobliżu 
miejsca wycieku ścieków oraz kolejne 
osoby mające z nimi bliższy kontakt. 
Mając to na uwadze, Zarząd Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i  Kanalizacji Sp. z o.o. poinformował, 
że nie wyraża zgody na wprowadza-
nie do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
ścieków z Jednoimiennego Szpitala 
Zakaźnego w Łomży bez uprzednie-
go poddania ścieków wymaganej 
dezynfekcji usuwającej zagrożenie 
epidemiologiczne. W związku z tym 
wezwał do natychmiastowego i  bez-
względnego uruchomienia instalacji 
do dezynfekcji ścieków. Stosownie do 
art. 8 ust. 1 pkt 3 u.z.z.w., wobec braku 
takiej instalacji MPWiK Sp. z o.o. zmu-
szony będzie do zamknięcia przyłącza 

kanalizacyjnego i nieodbierania skażo-
nych wirusem SARS-CoV-2 ścieków 
z Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego 
w Łomży. W  tym samym dniu prezes 
Zarządu spółki skierował w trybie pil-
nym pisma do wojewody podlaskiego, 
powiatowego inspektora sanitarnego 
i dyrekcji Szpitala, w których w sposób 
jasny i stanowczy przedstawił stanowi-
sko spółki w sprawie warunków usta-
wowych, jakie muszą być spełnione, 
aby możliwe było wprowadzenie ście-
ków pochodzących z kompleksu szpi-
tala do miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
W piśmie tym wzywano do natychmia-
stowego i bezwzględnego uruchomie-
nia instalacji do dezynfekcji ścieków. 
Władze województwa oraz dyrekcja 
Szpitala poinformowane zostały, sto-
sownie do art. 8 ust. 1 pkt 3 u.z.z.w., 
że wobec braku takiej instalacji 
MPWIK Sp. z o.o. zmuszony będzie do 
zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 
i nieodbierania ścieków skażonych wi-
rusem SARS-CoV-2 z Jednoimiennego 
Szpitala Zakaźnego w Łomży. 18 mar-
ca 2020 r. do spółki dotarła odpowiedź 
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
w którym potwierdzono, że analiza za-
pisów art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków pozwala 
stwierdzić, iż zabrania się wprowadza-
nia do urządzeń kanalizacyjnych ście-
ków z  obiektów, w których leczeni są 
chorzy na choroby zakaźne. Urząd 
poinformował, że uruchomi taką insta-
lację w możliwie najkrótszym czasie.

Mobilny chlorator

Tego samego dnia do spółki wpłynęła 
informacje, że Szpital zlecił dostawę 
i zainstalowanie na przyłączu kanaliza-

cyjnym mobilnego chloratora. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Łomży wyraziło 
zgodę na uruchomienie takiej instalacji 
do dezynfekcji ścieków z automatycz-
nym dozowaniem środka dezynfekcyj-
nego typu podchloryn sodu (roztwór 
14,5%) pod kilkoma warunkami:

1. umożliwienia pracownikom 
MPWiK Sp. z o.o. przeprowa-
dzania kontroli procesu dezyn-
fekcji o każdej porze w ciągu 
doby,

2. przekazania wykazu osób od-
powiedzialnych za nadzór pro-
cesu dezynfekcji wraz z nume-
rami kontaktowymi,

3. udzielania MPWiK Sp. z o.o. 
informacji o ilości zużytego 
środka dezynfekcyjnego (pod-
chlorynu sodu) oraz ilości od-
prowadzanych ścieków w cyklu 
dobowym.

Urządzenie zostało uruchomione 
20 marca 2020 r. Należy również nad-
mienić, że 26 marca 2020 r. do spółki 
wpłynęło pismo z Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska w Bia-
łymstoku (z 20 marca 2020 r.), w nawią-
zaniu do pisma Głównego Inspektora 
Sanitarnego, w którym zobowiązano 
się do podjęcia działań mających 
na celu sprawdzenie, czy w nadzorowa-
nych przez władze samorządowe oraz 
wojewódzkie szpitalach ścieki przed 
odprowadzeniem do urządzeń kanali-
zacyjnych są dezynfekowane. Potwier-
dziło to tylko, że stanowisko Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji w Łomży z 17 marca 2020 r. było 
w pełni uzasadnione.

Mariusz Konopka  
prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. 

w Łomży

poinformował władze samorządowe 
oraz mieszkańców miasta o potencjal-
nym niebezpieczeństwie i podkreślił, 
że ani dotychczasowy oddział zakaźny 
Szpitala, ani Szpital jako całość nie po-
siadają systemu dezynfekcji ścieków 
odprowadzanych do miejskiej kana-
lizacji sanitarnej, co w konsekwencji 
uniemożliwia odprowadzanie ście-
ków skażonych wirusem SARS-CoV-2 
przez Jednoimienny Szpital Zakaźny, 
przekształcony ze Szpitala Wojewódz-
kiego w Łomży, do miejskiej kanalizacji 

sanitarnej, a tym samym odbiór przez 
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży tych ście-
ków. Stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 6 
ppkt a ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków (u.z.z.w.), zabrania 
się wprowadzania do urządzeń kana-
lizacyjnych ścieków zawierających 
chorobotwórcze drobnoustroje pocho-
dzące z obiektów, w których są lecze-
ni chorzy na choroby zakaźne. Szpital 
Wojewódzki w Łomży, dysponujący 
dotychczas oddziałem zakaźnym, nie 
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bez uprzedniego poddania ścieków wymaganej dezynfekcji 

usuwającej zagrożenie epidemiologiczne.


