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OCENA JAKOŚU WODY PRZEZNACZONE. DO SPOŻYCIA PRZEZ LaDZI
PaństwowY PowiatowY InsPektor Sanitarny w Sfubicach na § 2l ust. i pkt l rozporądzenia

Ministra Zdtowia z dnia 7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przezludzi (Dz.IJ.20l7.2294 tj.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badańSB/1l139/02/2018 z dnia 14,02,2018r., DL.oBś.9051.01047-01048,20l8 z dnia ż7,04.2018,30'04'2018 38/40935/05/2018 z dnia l4,05.2018t Próbek wody przeznaczonej do spoĘcia przezludzi' Pobranej w dniach 06,02.2018r., 24.04.2018,09.05.20t8r. z wodociągu publicznegow StaroŚcinie, naleŻącego do Przedsiębiorstwa Wod no-Kanalizacyjnego ,,EKo,, Sp. z o. o. wRzepinie w związku z realizowanym nadzorem sanitarnym i kontrolą wewnętrzną nad jakością wody

uzasadnienie
Analiza wYników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 06.02.2018r24'04'2018, z wodociągu publicznęgo w Starościnie: sieć Starościn (sprawoz danie zbadań wody nrSB/11l39l02lŻ018 z dnia 14,02,ż018) i z Punktu pobierczego zamontowanego na sieci wodociągowej- StaroŚcin 1l(sPrawozdanie zbadńwody Dl.onś.qost.ot 048.2018 z dnia30.04.2018r.) _ spełniawYmagania okreŚlone w rozPorządzeniu Ministra Zdrowia z dnia7 grudnia 20l7r.* .o*r"r" j=ffiwody przeznaczonej do spoŻycia przez ludzi (Dz.U.20l7.2294 tj,), Natomiast jakość wodyz wodociągu Publicznego w Starościnie z SUW-wpds ( nr sprawozdania z badń wodyDL'oBŚ,ol047,2018 z dnia 27.04.20178r.) nie spełnia wymagań określonych w załączniktr nr 1

"ParametrY i wartoŚĆ parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda,, punkcie A Tabeli nr 1,, wymagan ia mikrob i ol o giczn e''
Analiza PrzedłoŻonYch Przez Administratora wodociągu wyników badania wody pobranejdnia 09,05,2018r, z SUW-wpds (nr sprawo zdania z badań wody SB/4 0g35/05/20t8 z dnia14'05'2018r') wYkazała, ze woda w zakresie zbadanych parametrów jakości wody _ spełniawvma gania w / w r ozpor ządzenia,
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