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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SŁI'BICACH

Znak sprawy: NS.HK.443.3 03.20 19 Słubice, dnia 22,Ia.2019r.

Pzedsiębiorstwo Wodno-KanalŁacyj ne

,EKO'Sp. z o.o.

69-110 Rzepin, ul. Mickiewicz79

oCE},^{J,4K}ŚCI WŻDY PRZEZNACZŻ^|EJ Do SPqZYCIA PRZEZ LaDZI

paIlsnl .r,,łr porriatorrr Inspektor sanitarnr ri słubicach na § 2i ust. l pkt 1 rozporządzenia

\1illlstra Zdrorrra z dnia ] grudnia 2017r. \! spra\\ie jakości wody przeznaczonej do spozycia.przęz

ludzi rDz,U.]0i-,]]9-lt l.) po zapoznaniu sie ze ..prawozdaniami zbadań nr: DL.OBŚ.9051.02230-

0]]j1.]019 zdnia 09.08,]019r.. SB, 11j6;1 1u :(.}lS iSB/l1ż614lI0l2019 zdnia i5.10,20l9r.. próbek

wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi. pob,raIlrch ii dlj:_;1] ('i6 l'iS ]1ll9r, oraz 08 10.]0l9l,

z wodociągu publicznego w Kowalowie, należai:ei,l ;c Przecsieli..isii; \\;j;;;-1*:.l,"1:z;,;r_1;-,eg..

..EKO'' Sp. z o. o, w Rzepinie wzrviązku z realiz.,rvan1 m nadzorem sanitarn1 m nad jakoŚci wody -

snrierdza prn,datność rłodv do spożvcia przez ltrdzi.

Irzasadnienie

Analiza rłr nikórr badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniac|i 06,08.2019r. oraz

08.10.2019r, z rvodociągu publicznego w Korralowie: SUW- rvpds (kody próbek 0223ł.2a19;

05.łl49li 012019) i z punktów pobierczych zamontowanych na sieci wodociągowej sieć - ul. Rzepińska

3b (koct próbki 02231 ,ż019); sieć - ul. Rzepińska 5 tkod próbki 0541 50/1 0l20I9) - spełnia łr.vmagania

określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowta z dnia 7 grudnia 2017r. rł, sprarł,ie jakości rł,ody

przęzna;zonej do spozyciaprzez ludzi (Dz.U.2017 .2294 tj.),

Otrzl,mują

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

69-1 l0 Rzepin, ul. Mickięwicz 79

2 /\/a

Do wiadomości
l. l]urmistrz Rzepina

69-1 l0 Rzepin. Plac Ratuszowy l

M. M.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
lNsPE9lQl}-s&BARNY

lek. med. Jaawiga Cabaa-Końa
§pecjati§te zdrowia prńlicznąo
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