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Słubice, dnia 29.05.20I9r.

, Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
,'EKO" Sp. z o.o.

. 69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz79

OCENA IAKOŚU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Pństwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przezn aczonej do spoĘcia przez

ludzi (Dz.U.2017.ż294tj.) po zapómanilsię ze,sprawozdaniami zbadań SB/l5885/02l20I9 z dnia

ńiź.żOw. óiź-DT,.óBŚ.9O'5-]To§S5-00956.20L 9 z dnia lg.04.20l%. i 10.05.2019r. próbek wody

przeznaczonych do spo4ycia przez lldzi, pobranych w dniach l4.02.20l9r. i 16.04.2019r.

z wodociągu publicznego w Lubiechni Wielkiej, należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-

Kanalizacyjnego ,'EKO" Sp. " o. o. w Rzepinie w związku z realizowaną kontrolą wewnętrzną

i nadzorem sanitarnym nad jakości wody w ramaoh monitoringu parametrów grupy A i parametrów

supy B - stwierdza przydatność wody do spożvciąltzezlutŁL

uzasadnienie

Ana|iza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach I4.0ż.20I9r.

i 16.04.2019r. z wodoeiągu publicznego w Lubiechni Wielkiej: z punldów probierczych zamontowanych

na sieci wodociągowej T.ubiechnia Wielka nr 8 ( kod próbki 05412410212019) i z punktu Lubiechnia

Wielka nr 57 (kody próbek 00956.2019) - spelnia wv,ĘaĘflnią określone w rozporządzeniu Ministra

Zdtowia z dnia 7 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez, htdzi

(Dz.U.2017 .2294 tj.). Natomiast woda pobrana z punktu zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody -
woda podawana do sieci (kod próbki 00955.2019) - wykazńa przekroczenie parametru

firykochemicznego określonego w załącnńku l ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna

odpowiadń woda" w puŃcie C ,,Parametry wskahtikowe" w tabeli2 ,, Wymagania organolepĘczne

i fizykochemiczne" rozporądzeniu Ministra Zdrowia z dniaO7 grudnia 20l7t.w sprawie jakości wody
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przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017,2294tj.) przekroczony parametr

fizykochemiczny mętność w ilości 2'2 NTU a zalecenia wańośó 1r0 NTU.

. ., Mętiiośó wddy do Bioia jest wywołana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdowaó się

w wodzie do picia na skutęk nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząstek

,pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. W rezultacie tworzą się niepożądane osady i problemy

zbarwąwody, mętności ma wpływ na jej wartośó użytkową powodując pogorszenie smakuo zapachu

i koloru wody.

Proszę o podjęcie dzińń naprawczych przez administratora wodociagu publicznego w Lubiechni

Wielkiej, w celu mlięszczenia przekroczonego parametru jakim jest mętnośó i przedstawienia PPIS

w Sfubica sprawozdania z poprawnlłn wynikiem kwestionowanego parametru.
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