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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zgodnie z § 12 ust. 7 pkt 7 i §

16 ust. 1-4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz.
466) przesyla informacje o jakosci wody do spozycia na terenie Szczecina za I pólrocze 2013 r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie prowadzi systematyczny monitoring
jakosci wody do spozycia rozprowadzanej w systemach wodociagowych wodociagów
publicznych, zakladowych i lokalnych, po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan wody do
spozycia stwierdza, ze jakosc wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
mikrobiologicznym i fizykochemicznym okreslonym w cytowanym powyzej rozporzadzeniu i
jest przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena jakosci wody przeznaczonej do spozycia za I pólrocze 2013 roku

W 2013 r. zewidencjonowano i nadzorowano 4 wodociagi zaopatrujace ludnosc w wode
przeznaczona do spozycia. Z wodociagów publicznych korzysta ok. 97 % mieszkallców
Szczecina.

Roczna produkcja wody dla Szczecina z 3 najwiekszych wodociagów zaopatrujacych
ludnosc w wode do spozycia w 2013 r. wyniosla: ZPW Miedwie = 10,342~10m\ ZPW Pilchowo
= 1518504 m3, ZPW Skolwin = 123190 m3. Najwiekszy udzial w zaopatrywaniu w wode
przeznaczona do spozycia na terenie Szczecina mial wodociag Miedwie produkujacy wode w
ilosci 57105,33 m3Id.

Produkcja dobowa zewidencjonowanych wodociagów zaopatrujacych ludnosc w
wode na terenie Szczecina w'2013r. (m3/d)

W okresie sprawozdawczym pobrano 141 próbek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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Nazwa wodociagu wodociag wodociag wodociag Skolwin IBS lokalne!
Miedwie Pilchowo I'rawobrzczc glebinowe-

Produkcja m Id 571 05,33 8394,16 680,50 2 3298
---.--- ---- -- -- ---- .-

liczba

zaopatrywanych 342567 31850 8,097 43 O I
mieszkanców (tys.) --_J



Liczba pobranych próbek wody do spozycia z poszczególnych urzadzen zaopatrujacych w wode
w 2013r.

J. Wodoci~U! Miedwie-Zelewo uj'ecie powierzchniowe
Produkcja w I pólroczu 20 13r.wyftiosla: 10342410m3,wodociag zaopatruje ok, 88 %

mieszkanców Szczecina.

Nadzorem objeto 7 pompowni znajdujacych sie na terenie miasta, 2 zaklady produkcji oraz
zbiornik "Autostrada". '

Stalym monitoringiem objeto 19 punktów na 'sieci rozdzielczej (w miejscu czerpania u
odbiorców).

Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne, urzadzen wodociagowych, ktÓre nie wykazaly
uchybien."",

Pobrano lacznie z wodociagu Miedwie 104 próbki wody.
Przekroczenia parametrów fizykochemicznych nie stwierdzono.
PrzekroczeniaJ:!1ikrQbiologiczne(b_ak~r~.:Rrupy coli) stwierdzono w 1 e~2bc~obranej w ~zkole
Podstawowej nr 1 przy al. Piastów '6.,: Po przeplukaniu i powtórnym pobraniu prób nie
stwierdzono przekroczen.

II. Wodoci~u! Pilchowo - ujecie 2lebinowe~ <

Produkcja w 1 pólroczu 2013r. wyniosla 1518504 m3, Wodociag zaopatruje ok. 8 %
mieszkanców Szczecina. ,

Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne urzadzen wodociagowych
Nadzorem objeto znajdujace sie na terenie miasta -g,,pompownie i 2 zaklady produkcji wody
Stalym monitoringiem objeto 4 punkty na sieci rozdzielczej (w miejscu czerpania u odbiorców).

Pobrano lacznie 16 próbek wody. '
Nie stwierdzono przekroczen badanysh parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

III. Zaklad Produkcii Wody Skolwin - ujecie 2lebinowe
"

Produkcja w I pÓlroczu 2013r. wyniosla 123190 m3. Wodociag zaopatruje ok. 3 (Yo
mieszkanców Szczecina.

Wyznaczono 2 punkty poboru próbek wody w miejscu czerpania przez odbiorców
Pobrano 2 próbki wody. Nie stwierdzono przekroczen badanych parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych.

IV. TBS Prawobrzeze ul. Szosa Star2ardzka77 - ujecie 2lebinowe
Produkcja w I pólrocze 2013r. wyniosla 2 m3/d. Wodociag zaopatruje ludnosc

mieszkajaca przy ul. Szosa Stargardzka 77 w Szczecinie - 43 osoby.

Rodzaj TBS lokalne!
wodociagu Miedwie Pilchowo Skolwin Prawobrze;i,c glebinowe

Liczba

próbek 104 16 2 1 18

Suma 141



Wyznaczono 2 punkty poboru próbek wody w miejscu czerpania przez odbiorców.
Pobrano 1 próbke wody nie stwierd'zono przekroczen badanych parametrów
fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

W roku 2012 wybudowano nowa studnie, która stanowi awaryjne zródlo zasilania w
wode.

VI. Lokalne urzadzenia wodocia2owe
W roku 2013 nadzorem objeto 9 urzadzen lokalnych:

I. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii Nr I, ul. Przylesie 17
2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, Al. Powstanców Wlkp. 72
3. Piekarnia "Arion-Polbak", ul. Lukasinskiego 1IO
4. Specjalistyczny Szpital A. Sokolowskiego, ul. Sokolowskiego II
5. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Zdroje",ul. Maczna 4
6. Grupa Animex S. A, ul. Pomorska 110
7. "Drobimex" Sp. z o. o. ,ul. Kniewska 6
8. Bosman Browar Szczecin S. A, ul. Chmielewskiego 16
9.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Koszalinie, Delegatura
Szczecin, ul. Drozdowa 73

Pobrano 18 próbek wody. Przeprowadzono 4 kontrole sanitarne. Wydano jedna decyzje
administracyjna PS.HK-600-4415-14/13 z powodu zlego stanu technicznego stacji uzdatniania
w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej "Zdroje", przy
ul. Macznej 4 w Szczecinie. .
W 3 próbkach wystapilo przekroczenie parametrów fizykochemicznych (zelazo ,metnosc ):

I.Piekarnia Arion-Polbak, ul. Lukasinskiego 110 (zelazo, metnosc)
2.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Koszalinie, Delegatura

Szczecin, ul. Drozdowa 73 (zelazo, metnosc)- 2 próbki.
W zwiazku z powyzszym ponownie pobrano próbki celem oznaczenia przekroczonych
parametrów fizykochemicznych. Wyniki nie potwierdzily w/w przekroczen.

Produkcja wody na ujeciach lokalnych na terenie Szczecina w 20t3r.
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Badana woda na ujeciach lokalnych sluzy do dzialalnosci handlowej lub publicznej i zaopatruje
ludnosc w wode tymczasowo, nie jest to ludnosc zameldowana.
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urzadzenie Nr I Nr2 "Arion- Sokolowskiego Z S.A. " Bosman
Polbak" "Zdroje"

produkcja 5 50 198 244 229 800 796 976
wody
(m3/d)


