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OCENA IAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LaDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sfubicach na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 5

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada ż0l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz,U.ż015.i989 tj.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań

nr SB/85372-85373/illż016 (o nr laboratoryjnych próbek 051074-05i015111lż016) z dnia

ż3.Il.ż016r., próbek wody przeznaczonej do spożycia przezludzi, pobranych w dniu 15.11.20|6r. z

wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-

Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w

zakresie monitoringu przeglądowego - stwierdza przydatność wody do spoĘcia przezludzi.

uzasadnienie

Ana|iza wyniku badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu |5.II.2076r.

z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej - SUW-wpds i z punktu pobierczego zamontowanego

na sieci wodociągowej Lubiechnia Wielka nr 8 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów

jakości wody - sDełnia wvmagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada

ż0l5r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przęz

(Dz,U.ż015. 1 989 t.i,) .

ludzi

Otrąvmu.ią:
_LBłzedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyj ne

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

2. Na

Do wiadomości
1. Burmistrz Rzepina

69-1l0 Rzepin, Plac Ratuszowy l
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