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OCENA IAKOŚU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sfubicach na § 21 ust. 1 pkt I rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0l7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dz.U.ż017.2294tj.) po zapoznaniu się zę sprawozdaniami z badań

nr: DL.OBŚ.9051.0028600288.2018.N z dnia 16.02.2jl8r. i 0ż.03.2018, DL.OBŚ.9051.00607.2018.S
bV l''z dnia 15.03.2018r., SB/35859l04lż0|8, SB/35859/04l20l8 z dnia 25.04.2018r próbek wody

przenlaczanej do,spoĄciaprzez ludzi, pobranej w dniu 13.02.2018r., 13.03.2018r i I7.04.ż0l8r. z

wodociągu publicznego w Rzepinie, na|eżącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego

,,EKO" Sp. z o. o. w'Rzepinie w rwiązku zręalizowaną kontrolą wewnętrmą i nadzorem sanitarnym

nad jakości wody - stwierdza przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi.

uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 13.02.2018r. z

wodociągu publicmego w Rzepinie: SUW- wpds ul. Malinowa (sprawozdanie z baóań wody nr

DL.OBŚ.9051.00286.2018.N z dnia 16.0ż.ż018), z punktów pobierczych zamontowanych na sieci

wodociągowej sieć - ul. Słubicka 64 (sprawozdanie zbadań wody nr DL.OBŚ.9051.00ż8'7.2018,N z

dnia 16.02.2018r.), sieó - Al. Wolności- wpds ( sprawozdanie z badań S8/35859/04lż018 z dnia

ż5.04.2018r) - spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia

20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoąycia przez ludzi (Dz,U.2017.2294 tj.).

Natomiast jakość wody z wodociągu publicznego w Rzepinie z punktu probierczego

zamontowanego na sieci Rzepin ul. Mickiewicza 79 (nr sprawozdania z badań wody

DL.OBŚ.9051,00288.2018 z dnia 02,03.2018r) - nie spełniała wymagań określonych w załąc,zniku nr

I ,,ParameĘ i wartości parąmetryczne, jakim powinna odpowiadać woda" w punkcie A, Tabela 1.

,, Wymagania milcrobiologiczne" za-waĘch w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia ż0I7r. w

sprawie jakości wody przemaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz.U.20l7.żż94 tj,), ze względu na

prze?łoczenia parametru mikrobiologicznego - Enterokoki kałowe 1jtVlO0ml wody przy najwyższej

dopuszczalnej wartości parametru w próbce wody 0jtk/100ml.

Analiza przedłożonych przez Administratora wodociągu wyniku badania wody pobranej w

dniu z punktu pobierczego zamontowanego na sieci wodociągowej sieó - ul. Mickiewicza 79



(sprawozdanie zbadaniawody nr DL.OBŚ.9051.00607.S z dnia 15,03.2018r .), wykazńa. że woda

zakresie zbadarrych parametrów jakości wody - spełnia wymagania wlw rozporządzenia.
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