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OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W 2017 r.
Na podstawie § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w oparciu o wyniki prowadzonej
w ramach nadzoru bieżącego kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania
higieniczne i zdrowotne dotyczące wody do spożycia dokonuje oceny obszarowej jakości wody na
terenie miasta Słupca:
1.Wodociąg miasta Słupca
Lp. Nazwa wodociągu
publicznego

1.

Słupca

Wielkość
produkcji
wody m3/d
1779

Liczba
Końcowa roczna
ludności
ocena jakości wody
zaopatrywanej
w wodę
13366
przydatna do spożycia

Przekroczenia
wartości
dopuszczalnych
parametrów
brak

2. Jakość wody
Mieszkańcy miasta Słupca zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia
z wodociągu publicznego w Słupcy. Właścicielem wodociągu jest Urząd Miasta, ul. Pułaskiego 21,
62-400 Słupca, administratorem – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Zagórowska 26,
62-400 Słupca. Dostarczana odbiorcom usług woda poddawana jest procesowi uzdatniania,
tj.: napowietrzaniu, natlenianiu oraz stałej dezynfekcji wody podchlorynem sodu.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy w ramach sprawowanego nadzoru
sanitarnego nad jakością wody w 2017 r. z w/w wodociągu pobrał 11 próbek wody z punktów
kontrolnych, które zostały zbadane w zakresie parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych
w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego.
Ponadto w 2017 r. producent wody na dwóch ujęciach wody zlokalizowanych na terenie
miasta Słupca przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej wstępny monitoring substancji
promieniotwórczych w zakresie radonu, izotopów radu: Ra-226 i Ra-228 oraz trytu.
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Przeprowadzone badania z wodociągu publicznego w Słupcy wykazały, że woda odpowiada
wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294). Na
podstawie otrzymanych sprawozdań z badań wody PPIS w Słupcy wydał decyzję stwierdzającą
przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz okresowe oceny o jakości wody stwierdzające
przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

3. Ocena zagrożeń zdrowotnych jakości wody
Przeprowadzone badania jakości wody z wodociągu publicznego miasta Słupca wykazały, że
woda odpowiada wymaganiom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonym
w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Słupcy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie miasta Słupca za rok 2017 i stwierdził, że jakość wody dostarczanej z wodociągu
publicznego Słupca odpowiada wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
3. Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody
W roku 2017 na terenie miasta Słupcy nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze
spożyciem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
4. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze
W 2017 r. nie wydawano decyzji administracyjnych na poprawę jakości wody dostarczanej
z w/w wodociągu, przeto postępowania administracyjnego, ani egzekucyjnego nie prowadzono.
5. Wnioski
Przedsiębiorca wodociągowy realizuje obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli
wewnętrznej wodociągu nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, z późn.zm.) i cyt. wyżej
rozporządzenia Ministra Zdrowia. Kontrola wewnętrzna jakości wody dostarczanej konsumentom
z wodociągu publicznego miasta Słupca prowadzona przez producenta wody, wykonywana była
zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy.
Oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z przedmiotowego wodociągu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy dokonuje na podstawie przeprowadzonych
badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz otrzymanych wyników badań
wykonanych przez przedsiębiorcę wodociągowego w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu.
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Producent wody zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328
z późn. zm.) zobowiązuje się do dostarczania wody należytej jakości, a co za tym idzie wody
spełniającej wymagania określone w zał. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Ponadto wskazać należy, iż na podstawie zapisu w § 26 ust. 1 i ust. 2 oraz § 27 ust. 1 i ust.
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) konsumenci uzyskują informacje o jakości wody
zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej, która powinna zawierać m.in. dane
o przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody oraz związanych z nimi
zagrożeniach zdrowotnych.

Otrzymują :
1. Burmistrz Miasta Słupca,
ul. Pułaskiego 21,
62-400 Słupca
2. a/a

A.M.
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