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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  

W SŁUPCY 
 

Telefony: 

- informacja o numerach wewnętrznych 

 

63 2743642; 63 2743643 

ul. Kościuszki 9 

62-400 Słupca 

www.psse-slupca.pl 

- PPIS w Słupcy 63 2743642 wew. 11 

- faks 63 2743643 

- Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy 63 2743642 wew. 21 

  ds. Higieny Komunalnej 

- e-mail 

 

psse.slupca@pis.gov.pl 
 

 

ON.HK.422.39.2019   Słupca, dnia 2 sierpnia 2019 r. 

 

            KOMUNIKAT Nr 3/2019 

 

w sprawie jakości wody w kąpieliskach obecnie otwartych na terenie powiatu 

słupeckiego i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy działając na podstawie art. 4 ust.  

1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), 

art. 334 pkt 8, art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy - Prawo wodne (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia  

2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255) uwzględniając aktualne wyniki badań wody  

z kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli informuje, że na terenie powiatu 

słupeckiego: 
 

woda jest przydatna do kąpieli w wymienionych niżej kąpieliskach oraz miejscach 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli:  

 

 
- Woda przydatna do kąpieli 

 

- Zakaz kąpieli 

                     POWIAT SŁUPECKI                 

 

                           KĄPIELISKA 

 

Lp. 

Nazwa miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Nazwa akwenu 

Adres miejsca 

wykorzystywanego 

do kąpieli 

Ocena jakości 

wody 

1. Powidz Dzika Plaża Jezioro Powidzkie 62-430 Powidz 
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2. Powidz Łazienki Jezioro Powidzkie 62-430 Powidz 

 

3. Przybrodzin Jezioro Powidzkie 
Przybrodzin,  

62-430 Powidz 
 

4. 
Giewartów 

„Michasiówka” 
Jezioro Powidzkie 

ul. Armii Krajowej 

123, Giewartów, 

62-402 Ostrowite  

MIEJSCA OKAZJONALNIE 

WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI 

1. 
Obóz Harcerski 

Kierz 
Jezioro Powidzkie 

Kierz obręb 

Lipnica 

62-402 Ostrowite  

 

 

W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie 

wykorzystywanych do kąpieli w sezonie będą wydawane stosowne komunikaty. Aktualne 

komunikaty o jakości wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do 

kąpieli można uzyskać bezpośrednio u organizatorów. 

 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy przypomina, że ze 

względu na możliwość wystąpienia ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli 

w wodach o zmienionej barwie, zapachu i mętności, co świadczyłoby o silnym zakwicie glonów,  

a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych. 

Szczegółowe informacje o kąpieliskach zamieszczone są online w serwisie kapieliskowym 

funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie https://sk.gis.gov.pl/ 
 
 

 
PAŃSTWOWY 

 Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Słupcy 

lek. med. Zygmunt Jasiński   

Dokument został podpisany, elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym   

 

 

 

 
 

 

Otrzymują: 

1. Starostwo Powiatowe 

ul. Poznańska 20 

62-400 Słupca - ePUAP 

2. Wójt Gminy Ostrowite - ePUAP 

3. Wójt Gminy Powidz - ePUAP 

4. a/a 

U.W.                                                                                                                                                                                      


