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Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyj ne
,'EKO'Sp. z o.o.
69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz79

OCENA JAKOŚU WODY PRZEZN,\CZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LIIDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spoĘcia przez ludzi (Dz.U.2015.1989 tj.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

nr SB/37768 -3777010612016 (o nr laboratoryjnych próbek 05l062-051 061106lż016) z dnia

29,06.2016r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przezludzl, pobranych w dniu 21,06.2016r.

z wodociągu publicznego w Rzepinie ul. Malinowa, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-

Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. " o. o. w Rzepinie w związku zprowadzoną kontrolą wewnętrzną

w zakresie monitoringu kontrolnego - stwierdza prrydatność wody do spoĘcia przezludzi.

uzasadnienie

Analiza wyników badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w dniu 21.06.2016r.

z wodociągu publicznego w Rzepinie: - z punktów probierczych zamontowanych na sieci -

ul, H. Sawickiej nr 37 ( kod próbki 05106210612016), ul. Słubicka 3 (MDK) (kod próbki

05106310612016) oraz ul. Mickiewicza nr 79 ( kod próbki 05106110612016) wykazńa, że woda

w zakresię zbadanych parametrów jakości wody - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu

Ministra Zdrowiaz dnia 13 listopada ż0l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozyciaprzez

ludzi (Dz.U.2015.1989 tj.) .

Otrzymują:
_f.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyj ne

,,EKO" Sp. z o.o.
69-1l0 Rzepin, ul. Mickiewicz 79

2. A/a

Do wiadomości
1. Burmistrz Rzepina

69-1l0 Rzepin, Plac Ratuszowy 1
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