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Prezydent
Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zflodnie z § 12 ust. 7 pkt 7 i § 16 ust. 1-
4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marcJ 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 201Or. 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 2010 rok

W 2010 r. zewidencjonowano i nadzorowano 5 wodociagów sluzacych do zaopatrzenia
ludnosci w wode przeznaczona do spozycia. Z wodociagów publicznych korzysta ok. 97 %
mieszkanców Szczecina.

Roczna produkcja wody dla Szczecina z 3 najwiekszych wodociagów zaopatrujacych
ludnosc w wode do spozycia w 2010 r. wyniosla: ZPW Miedwie = 19857210 m\ ZPW
Pilchowo = 2732855 m3, ZPW Skolwin = 152700 m3.

Najwiekszy udzial w zaopatrywaniu w wode przeznaczona do spozycia na terenie
Szczecina mial wodociag Miedwie produkujacy wode w ilosci 59888,67 m3/d.

Produkcja dobowa zewidencjonowanych wodociagów zaopatrujacych ludnosc w
wode na terenie Szczecina w 2010r. (m3/d)

W okresie sprawozdawczym pobrano 300 próbek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

.....

Nazwa wodociagu wodociag wodociag wodociag Skolwin TBS PIORiN ul. lokalne/

Miedwie PiIchowo Prawobrzeze Drozdowa 73 glebinowe

Produkcja m3/d 59888,67 9098,44 425 2 10 3298

liczba

zaopatrywanych 342567 31850 8,097 43 16 O

mieszkanców (tys.)



Liczba pobranych próbek wody do spozycia z poszczególnych urzadzen zaopatrujacych w wode
w 2010r.

I. Wodoci~U! Miedwie-Zelewo uiecie powierzchniowe
Produkcja za 2010 r. wyniosla 59888,67m3/d .Wodociag zaopatruje ok. 88 % mieszkanców

Szczecina.

Nadzorem objeto 7 pompowni znajdujacych sie na terenie miasta, 3 hydrofornie oraz zbiornik
"Autostrada". Pobrano 18 próbek wody. Stalym monitoringiem objeto 19 punktów na sieci
rozdzielczej (w miejscu czerpania u odbiorców).

Przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych urzadzen wodociagowych, które nie wykazaly
uchybien.

Pobrano lacznie z wodociagu Miedwie 210 próbek wody.
Przekroczenie parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 6 próbkach:
Metnosc wystepowala 4 razy (od 1,1 FNU do 19,7FNU)
Zelazo wystapilo l raz (od 0,27 mg/dm3)
TOC wystapilo 2 razy (od 5,47mg/1 do 5,80 mg/l)
Przekroczen mikrobiologicznych nie stwierdzono.

Powyzsze przekroczenia w znacznej wiekszosci zwiazane byly z pracami wykonywanymi
na sieci wodociagowej (spadki cisnienia wody w sieci, plukanie sieci itp.), jak równiez
przestarzalymi elementami sieci wodociagowej, kolejne badania nie wykazaly przekroczen
parametrów.

II. Wodocia2 Pilchowo - uiecie 2lebinowe;

Produkcja za rok 2010 wyniosla 9098,44 m3/d. Wodociag zaopatruje ok. 8 % mieszkanców
Szczecina.

Przeprowadzono 3 kontrole sanitarne urzadzen wodociagowych.
Nadzorem objeto znajdujace sie na terenie miasta 3 pompownie, pobrano 3 próbki wody, zadna z
nich nie wykazala przekroczen parametrów fizykochemicznych i wskazników
mikrobiologicznych. Stalym monitoringiem objeto 4 punkty na sieci rozdzielczej (w miejscu
czerpania u odbiorców).
Pobrano 41 próbek wody. Stwierdzono 1 przekroczenie badanych parametrów
fizykochemicznych,po przeplukaniu sieci przekroczen nie stwierdzono.

,'.

Rodzaj TBS PIORiN ul. lokalne/
wodociagu Miedwie Pilchowo Skolwin Prawobrzeze Drozdowa 73 glebinowe

Liczba

próbek 210 41 7 6 3 33

Suma 300



III. Zaklad Produkcji Wody Skolwin - uiecie 2lebinowe

Produkcja za 20] O r. wyniosla 425 m3Id. Wodociag zaopatruje ok. 3
Szczecina

Przeprowadzono
stwierdzono.

Wyznaczono 2 punkty poboru próbek wody
(pobrano 7 próbek wody) nie stwierdzono
mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

% mieszkanców

kontrole sanitarna urzadzenia wodociagowego, uchybien nie

w miejscu czerpania przez odbiorców
przekroczen badanych parametrów

IV. TBS Prawobrzeze ul. Szosa Star2ardzka 77 - uiecie 2lebinowe

Produkcja za 20] Or. wyniosla 2 m3Id. Wodociag zaopatruje ludnosc mieszkajaca przy ul.
Szosa Stargardzka 77 w Szczecinie 43 osoby.

Przeprowadzono] kontrole sanitarna urzadzenia wodociagowego, uchybien nie
stwierdzono.

Wyznaczono 3 punkty poboru próbek wody w miejscu czerpania przez odbiorców
(pobrano 6 próbek wody) - w jednym przypadku stwierdzono przekroczenie parametrów
fizykochemicznych, kolejne badania nie potwierdzily przekroczen. Obecnie trwaja prace przy
budowie kolejnej studni.

V. Panstwowa Inspekcia Ochrony Roslin i Nasiennictwa ul. Drozdowa 73
-~-- -jJrodukcja w 20]0 rwyniosla 10 m3/d. Wodociag zaopatruje 16 mieszkanców.

Przeprowadzono 1 kontrole sanitarna urzadzenia wodociagowego, uchybien nie stwierdzono.
W 2010 r pobrano 3 próbki wody z wodociagu przy ul. Drozdowej 73 w Szczecinie - bez

nieprawidlowych zmian.

VI. Lokalne urzadzenia wodocia2owe
Nadzorem objeto 8 urzadzen lokalnych:

]. MlodziezowyOsrodek SocjoterapiiNr 1ul. Przylesie 17
2. SamodzielnySzpital KlinicznyNr 2 Al. Powstanców Wlkp. 72
3. Piekarnia "Arion-Polbak" ul. Lukasinskiego 110
4. SpecjalistycznySzpital A. Sokolowskiegoul. Sokolowskiego 11
5. SamodzielnyPubliczny SpecjalistycznyZaklad Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
6. Grupa Animex S. A ul. Pomorska 110
7. "Drobimex Heintz" sp. z o. o. ul. Kniewska 6
8. Bosman Browar Szczecin S. A ul. Chmielewskiego 16

Przeprowadzono 8 kontroli sanitarnych. Pobrano 33 próbek wody. W jednym przypadku
wystapilo przekroczenie parametrów fizykochemicznych, w pozostalych przypadkach badania
potwierdzily przydatnosc wody do spozycia. Po kolejnym badaniu przekroczen badanych
parametrów nie stwierdzono.

Dalsze postepowanie/krótki opis
odietvch dzialan

1. 03022010 wyslano informacje o jakosci wody i
rachunek, kolejny raz pobrano

róbki I 27.04.2010r.



Produkcja wody na ujeciach lokalnych na terenie Szczecina w 201 ar.

Badana woda na ujeciach lokalnych sluzy do dzialalnosci handlowej lub publicznej i zaopatruje
ludnosc w wode tymczasowo, nie jest to ludnosc zameldowana.

Program poprawy jakosci wody

Szczecinski Projekt pt. "Poprawa jakosci wody w Szczecinie" jest jednym z
najwiekszych w Polsce i równiez w Europie przedsiewzieciem inwestycyjnym z zakresu
gospodarki wodno-sciekowej realizowanym w latach 2000-2010 r. o wartosci 282,2 mln €, który
uzyskal dofinansowanie ze srodków Funduszu Spójnosci w wysokosci 186 mln € (66%).
Wiekszosc wykonanych prac dotyczy rozbudowy i renowacji sieci kanalizacyjnej
wodociagowej oraz budowy magistrali dostarczajacych wode do Szczecina.

Projekt "Poprawa jakosci wody w Szczecinie" obejmuje nastepujace zagadnienia (15
kontaktów):
I. Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni scieków Pomorzany wraz z gospodarka

osadowa o przepustowosci 66 000 m3//dobe
2. Modernizacja i rozbudowa o czesc biologiczna mechaniczno-chemicznej oczyszczalni

scieków Zdroje o przepustowosci 18000 m3/dobe.
3. Budowa4 glównychpompowniscieków- Bialowieska,GórnyBrzeg,Grabówi DolnyBrzeg

wraz z rurociagami tloczacymi scieki do oczyszczalni scieków Pomorzany.
4. Budowa glównej pompowni scieków - Szlamowa z rurociagiem Podjuchy - Zdroje,

tloczacym scieki do oczyszczalni scieków Zdroje.
5. Budowa strefowych i lokalnych pompowni scieków w zlewni Pomorzany i Zdroje w ilosci 40

Sztuk.

6. Budowa stacji Filtrów na zlozu wegla aktywnego w ZPW "Miedwie".
7. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Miedwie.
8. Przebudowa przepompowni wody i modernizacja stacji uzdatniania wody Skolwin.
9. Budowa okolo 143 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej.
10. Budowa okolo 91 km sieci kanalizacyjnej deszczowej.
11. Budowa okolo 80 km magistral i sieci wodociagowej.
12. Modernizacja i renowacja okolo 59 km sieci kanalizacyjnej.
13. Modernizacja ok. 5 km sieci wodociagowej
14. Dekontaminacja gruntów na terenie Oczyszczalni Scieków Pomorzany.
15. System monitoringu pracy istniejacych pompowni scieków.

Z planowanych 15 kontraktów na roboty do dnia 31.12.20 lOr. zostaly wszystkie
zrealizowane.

Otrzymuja:
l ala
2. adresat

PANSTWO'
INSPEKTI

w
Jakubek

lokalne M.O.S SPSK Piekarnia S. Szpital A. SPSZOZ Animex "Orobimex" Browar

urzadzenie Nr] Nr2 "Arion- Sokolowskiego "Zdroje" SA Bosman
Polbak"

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


