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JAKOŚĆ WODY NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO. 

 

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez 

wodociągi publiczne funkcjonujące w Powiecie Słupeckim za II kwartał 2017 roku 

 

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz § 20 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 

2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy po zapoznaniu się ze 

sprawozdaniami z badań jakości wody do spożycia z niżej wymienionych wodociągów  

w II kwartale 2017 roku: 

 

 

stwierdza 

przydatność wody do spożycia przez ludzi z poniższych wodociągów na terenie powiatu 

słupeckiego: 

 

 

L.p Gmina 

Nazwa 

wodociągu 

publicznego 

Wielkość 

produkcji 

wody 

Liczba ludności 

zaopatrywanej 

w wodę 

Ocena o jakości wody 

pod względem 

przydatności do spożycia 

Przekroczenia 

wartości 

dopuszczalnych 

parametrów jakości 

wody 

1. 

 

Słupca 

 

 

Józefowo 200 1002 przydatna do spożycia -------------- 

Wilczna 179 2030 przydatna do spożycia ------------ 

Żelazków 110 2138 przydatna do spożycia -------------- 

Kąty 258 2314 przydatna do spożycia  -------------- 

Koszuty 138 1838 przydatna do spożycia ---------------- 

2. Zagórów 

Zagórów 570 3300 przydatna do spożycia -------------- 
Kopojno 220 2000 przydatna do spożycia -------------------- 

Łukom 290 2510 przydatna do spożycia -------------------- 

Trąbczyn 285 2220 przydatna do spożycia -------------- 



3. Powidz 
Anastazewo 162 367 przydatna do spożycia -------------- 

Powidz 450 2300 przydatna do spożycia -------------- 

4. Ostrowite 

Kąpiel 400 2500 przydatna do spożycia -------------- 
Giewartów 

Holendry 
320 2500 przydatna do spożycia -------------- 

5. Lądek 

Ratyń 290 2800 przydatna do spożycia -------------- 

Ciążeń 213 1800 przydatna do spożycia -------------- 
Wola 

Koszucka 
422 2600 przydatna do spożycia -------------- 

  

6. 

 

 

Orchowo 
 

Orchowo 388 3700 przydatna do spożycia ------------------ 

Bielsko 87 300 przydatna do spożycia  

Chwałkowice 112 880 przydatna do spożycia -------------- 

 

7. 
 

Strzałkowo 

Strzałkowo 590 5461 przydatna do spożycia -------------- 
Krępkowo 109 1020 przydatna do spożycia -------------- 

Skarboszewo 127 840 przydatna do spożycia -------------- 

Szemborowo 48 360 przydatna do spożycia -------------- 

Radłowo 194 542 przydatna do spożycia -------------- 

Brudzewo 77 760 przydatna do spożycia -------------- 

Słomczyce 65 570 przydatna do spożycia -------------- 

8. Miasto Słupca 1741 13646 przydatna do spożycia -------------- 

 

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody miejsca pobierania 

próbek wody, równomiernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrzenia w wodę są 

zlokalizowane w: 

 sieci wodociągowej, 

 w punktach czerpalnych, znajdujących się w urządzeniach i instalacjach wodociągowych, 

zainstalowanych na stałe, używanych do pobierania wody przez odbiorcę usług. 

 

Badania jakości wody pobranych próbek wykonano w zakresie bakteriologicznym, 

fizycznym i chemicznym.  

W zakresie bakteriologicznym oznaczano: bakterie grupy coli, Escherichia coli, 

enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ± 20C po 72 h. 

W zakresie fizycznym oznaczano: mętność, barwę, zapach, odczyn, przewodność. 

W zakresie chemicznym oznaczano: jon amonowy, azotyny, azotany, żelazo, mangan, 

sód, chlorki, siarczany, utlenialność, cyjanki, rtęć, arsen, fluorki, kadm, ołów, chrom, bor, glin, 

nikiel, miedź, selen, srebro, antymon, pestycydy, benzo(a)piren, Σ WWA, THMY-y.  

W ramach dodatkowych badań chemicznych oznaczano chlor wolny.  

 

NADZÓR NAD JAKOŚCIĄ WODY 

            Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu 

słupeckiego sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy 

w oparciu o akty prawne: 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328), 



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989). 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  

Urszula Woźniak 


