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OCENA OKRESOWA
jakości wody ptzenlaczonej do spożycia przezl,udzizwodociągów publicznych zaopatrujących

gminę Rzepin za okres 2019 roku

Dzińając na podsfawię art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2020r., poz. 322 tj.), art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopńrzeniuw wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków (Dz. U. z2019 r.,poz. 1437 tj.) i § 22 ust. 1

rozporządzeniaMinistra.Zdrowiazdnia7 grudniażOl7 t, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄcia

przez |udzi (Dz. U. z 2017r. poz, 2294 tj.), po zapomaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody

pobranych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej

przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO' Sp. z o. o. w Rzepinie, Państwowy Powiatorvy

Inspektor Sanitarnyw Słubicach dokonał okresowej ocenyjakości wody przeanaczonej do spożycia prze?,

ludzi dla gminy Rzepin.

Wodociag publicznv w Rzeninie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody Wzeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W zwipku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 4 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki w ramach zakresu

parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B. Wsąystkie próbki zostaĘ pobrane ze staĘch

punktów monitoringowych na obszarzę zaopatrzenia w wodę przezwodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie

zzaŃierózonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).
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Nie kwestionowano żadnytchbj* 
-rcnanych 

w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej konholi

administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badń zgodnie

z zńącnńkiem 1 ,,Parametry i wartości patameĄczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozpotządzeniu Ministra Z,drowia z dnia 07 grudnia 2077r. w sprawie jakości wody przentaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociae publicznv w Gaicu

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody prz,ęznaczonej do sporycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o, o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fiąykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku znadzoremsanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów supy A i 1 próbkę w ramach parametrów supy B. Wsrystkie próbki zostaĘ pobrane ze stĄch
punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publicmy w Gajcu zgodnie

zzaffitierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrzrej kontroli

administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody, znstzĘ pobrane w zakresie badań zgodnie

z zńącmikiem 1 ,, Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozpotądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przezraczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i fizykochemicznym okrŃlonym w w/w rozponądzeniu.

wodociag publicznv serbowie

W ramach prowadzonego przez, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody ptzeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrzrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. 
" 

o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W nviązku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach parametrów

grupy A i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B. Wszystkie próbki zośaĘ pobrane ze stałych punktów

monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie zgodnie

zzafuierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr 1).

Nie kwestionowano żadnych badń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrzrej kontroli

administratora wodociągu. Wsrystkie pobrarre próbki wody zostĄ pobrane w zakresię badań zgodnie

z zńącznikiem 1 ,, Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozpotządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do
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SPoŻYcia przęz ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv w sułowie

W ramach Prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badń
fizYkochemicznYch i mikrobiologicntychpróbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametrów gruPY A 2 i 1 Próbkę w ramach zakręsu parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli
wewnętrznej 2 Próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostńy pobrane ze staĘch

Punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Sułowie zgodnie
zzatwierdzonym harmonogrźrmem pobierania próbek wody przezpssE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnychbadń wykonanych w ramach nadzorusanitarnego i wewnętrznej konholi
administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie
z załącznikiem 1 ,,Parametry i wartoŚci parameĘczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym
w toz9otządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do
sPoŻYcia Przez ludzi (Dz. U. z ż0l7 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym określonym w w/w rozpoządzeniu.

wodociae publicznv w Lubiechni wielkiei
W ramach Prowadzonego przez Pańsfivowego Powiatowego rnspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnęhzrej

Przedsiębiorstwa Wodno, Kanalizacyjnego ,,EKO' Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fizYkochemicznYch i mikrobiologicznych próbki wody. W zrviązku zaadzoremsanitarnym w ramach zakresu

Parametrów gruPY A 2 Próbki i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów supy B, natomiast w ramach
kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze

stĄch PuŃtów monitoringowych na obszarze zaopattzenia w wodę przez wodociąg publiczry w Lubiechni
Wielkiej zgodnie zzaŃierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezpSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnYchbadń wykonanych w ramach nadzorusanitarnego i wewnętrznej kontroli
administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie bńań zgodnie
z zńącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parameĘczne, jakim powinna odpowiadać wodą" określonym

w toz9orądzeniu Ministra Zdtowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przemaczonej do

sPoĄcia Ptzez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2ż94 tj.), odpowiadaĘ rvymaganiom mikrobiologicznym
i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.
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wodociąe publiczny w Radowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku znadzoremsanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B, próbki, natomiast w ramach

kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów supy A. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze

staĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopattzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Radowie

zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrzrej kontroli

administratora wodociągu. Wsrystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie

z zńącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parametrycme, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0I7t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ladzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym

i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w Dneńsku

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora §anitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spoży cia przez tuazi i kontroli wewnętrzriej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

fizykochemiczrych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli

wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów supy A, Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze staĘch

punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Dfzeńsku zgodnie

zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnychbadń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrzrej kontroli

administratora wodociągu. Wsąystkie pobrane próbki wody zostały pobrane w zakresie badń zgodnie

z zńącznikiem 1 ,, Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozporządzęniu Ministra Zdrovłia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przemaczonej do

spożycia przez luózi (Dz. U. z 2077 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzenia.

wodociag publicznv w starkowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do sporycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań
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fizykochemicmych i mikrobiologicznych próbekwody. W nviązku znadzorem sanitarnym wramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów supy B. Wszystkie próbki zostńy pobrane ze

stĄch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczry w Starkowie

zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE

(tab. nr l).

Nie kwestionowano żńnychbadń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli

administratora wodociągu. Wsrystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badan zgodnie

z zńącznikiem 1 ,,Parametry i wqrtości parameĘczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozpotządzeniu Ministra Zdtowia z dnia 07 grudnia 20I7t. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv w starościnie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przęznaczonej do spoąycia ptzez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO' Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badń

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W zrviązku znadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów supy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnębznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B. Wsrystkie próbki zostaĘ pobrane ze

stĄch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Starościnie

zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żńnych badń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnęhznej kontroli

administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badń zgodnie

z załącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym

w rozporądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0l7r. w sprawie jakości wody ptzentaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i fizykochemicznym okreslonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w kowalowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spoĄcia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO' Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2019 pobrano do badań

firykochemiczrych i mikrobiolo gicznychpróbki wody. W nviązku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 4 próbki, natomiast w związku z kontrolą wewnętrzną pobrano 4 próbki w ramach

zakresu parametrów grupy A i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B.Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze
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staĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzeniaw wodę przez wodociąg publiczny w Kowalowie

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr 1).

Nie kwestionowano żadnychbadń wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej konfooli

administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie

z zńącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać wodą" określonym

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. .2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym

i fizykochemicznym określonym w w/w rozpo_rządzeniu.

Indywidualne ujęcia wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacji Expońowej

,, Mani§zewo"

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w §łubicach nadzoru nad jakością wody przeżnaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowieckie Korporacja Exportowa w,,Maniszewo" w roku 2019

Pobrano do badń firykochemiczrych i mikrobiologicmych próbki wody w z-łłiązkuz nadzorem sanitarnym

w ramach zakresu parametrów grupy A 2 próbki i 1 próbka w ramach zakresu parametrów supy B, natomiast

w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostzĘ

pobrane zn staĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzsnia w wodę przez administratora

Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa ,,Maniszewo" zgodnie

zzafwięrdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr l).

Kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach,riadzoru sanitarnego nad jakością produkowanej wody ze

względu na przekroczony patametr mikrobiologiczny: bakterie grupy coli w ilości >10 jtlVl00ml. PPIS

w Słubicach łvydał w dniu 04.09.2019r. decyzje administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do

spożycia przezladzi. Właściciel wodociągu natychmiast podjął dzińanianaprawcze - chlorowanie i płukanie

caĘ sieci wodociągowej, Poprawę jakości wody potwierdzono prawidłowymi wynikami badań. Przekroczenie

tego parametru było krótkotrwałe.

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badń zgodnie z załącznikiem l
,,ParameĘ i wąrtości parametryczne, jakim powinna odpowiadać wodą" określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowiazdnia07 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przęfr]aczonej do sporyciaptzezfudzi(Dz.

U . z 2017 poz. żż94 tj.), odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i firykochemicznym określonym

w w/w rozporządzeniu.

Zaktesbadń próbek wody zgodny z zŃącznikiem ż ,,ParameĘ objęte monitoringiez " określonym

w rozpotządzeniu Ministra Zdtowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do

spożycia przez|udzi (Dz. U. z2017 poz,2294 tj.) obejmuje:
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Po dokonaniu oceny okresowej i po analizie wyników badń wody Państwowy Powiatowy lnspektor

Sanitarny w Słubicach informuje, żemieszkańcy miejscowości: Rzepino Gajec, Drzeńsko, Radówo RadóweĘ

Starków, Lubiechnia Wielka, §erbów, Sułów, Starościn i Kowalów korzystali z wody przeznaczonej do

spożycia dobrej jakości, a mieszkńcy miejscowości: Maniszewo zwody okresowo lrwestionowanej.

Na dzień 31.12.20t9r. mieszkańcy gminy Rzepin korrystali z wody przeznaczonej do spoĘcia

odpowiadającej rvymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przezl.udzi @z.U. 2017 poz.2294 t.j.).

Monitoring kontrolnv obejmuje parametry mikrobiologiczne i fiąrkochemiczne zawarte w zńącnliku rlr I

,,ParameĘ i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" w punkcie A ,,ParameĘ
milcrobiologiczne" otazw punkcie C,,Parametrywskłźnikowe"wtabeli nr 1 ,,Wymaganiamilcrobiologiczne"

i tabeli 2 ,,Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne" określone w rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 07 grudnia 20I7r. (Dz. U.20I7,2ż94) dodatkowo został rozszetzony o parametr mikrobiologiczny

enterokoki.

1. Escherichia coli (E. coli)
2. Bakterie grupy coli
3. Ogólna liczbamikroorganizmów w temperaturze 22"C
4. Barwa
5. Mętnośó
6. Smak
7. Zapach
8. Stężeniejonówwodoru (pH)
9. Przewodnośóelektryczna
10. Enterokoki

Monitońng przegladowy obejmuje parameĘ mikrobiologiczne i firykochemiczne zawarte

w załączriku nr I ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać wodą" w punkcie A
,,ParameĄl milcrobiologiczne" i w punkcie B ,,ParameĘ chemiczne" otaz w punkcie C ,,ParameĘ
wskaźnikowe" w tabęli nr 1 ,,Wymagania milcrobiologiczne" i tńeli ż ,,Wymagania organoleptyczne

i fizykochemiczne " określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20I7t. (Dz. |J .2017 .2294)

niektóre parametry dodatkowe sąw zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody.

1. Aldryna
2. Antymon
3. Arsen
4, Jon amonu
5. Azotany
6, AzoĘny
7. Benzen
8. Benzo(b)piren
9. Benzo (ghi) perylen
10. Benzo(k) fluoranten
11. Bor
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12. Bromiany
13. Chlorek winylu
14. Chlorki
15. Chrom
16. Cyjanki
17. DielĄma
18. Endryna
19. I,2-dichloroetan
20. Epichlorohydryna
2l. Fluorki
22. Heptachlor
23. Heptachlor epoxyd
24. Indeno (1,2,3-c,d) piren
25.Izodryna
26. Kadm
27. Międź
28. Nikiel
29. Ołów
30. Xpestycydów
31. Rtęó
32. Selen
33. I trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Mangan
35. Siarczany
36. sód
3 7. Sześciochlorobenzęn
38. Tetrachloroetan
39. Tribromometan (chloroform)
40. Trichloroeten

41. Dibromochlorometan
42. Bromedichlorometan
43. Utlenialnośó z KMnOł
44. Żelazo
45. pp'-DDD
46, pp'-DDE
47. pp'-DDT
48. pp'-DMDT
49. r-HCH
50. o-HCH
51. B- HCH
52. , THM
53. E WWA
54. Enterokoki
55. Bakterie grupy coli
56. Escherichia coli
57. Ogólna liczbamikroorganizmów w 22"C
58. Barwa
59, Mętnośó
60. Smak
6l. Zapach
62. Stężenie jonów wodoru (pH)
63. Przewodność elekĘczla
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Otrzymują:
1. Parr Sławomir Dudzis

Burmistrz Gminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy l

2. Na
Do wiadomości:
l. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO" Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 7 9; 69-1 l0 Rzepin

M. M./L.K.P.
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Tab. nr 1. Punkty monitoringowe tzrv. punkĘ zgodności zlokalizowane na obszalze
zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spożycia w gminie Rzepin.

Lp. Nazwa wodociągu Punkt pobrania próbek wody
Nadzór sanitamy PPIS Kontro l a wewnętrzn a ZahJadu

1 Wodociąg
publiczny
w Rzepinie

SUW - woda lzdainiona,
przy uI. Malinowej i Al.
V/olności

suw - woda uzdatniona
Al. Wolności
SUW - woda uzdatniona ul.
Malinowa

S ęć- ul. Mickięwicza 79 Sieć - ul. Mickiewicza79
S eć - ul. Chrobrego 20 Sieć - ul. E. Orzeszkowei 37

Sieć- Chrobrego 20
2. Wodociąg

publiczny w
Gaiecu

suw - woda uzdatniona suw - woda uzdatniona

Sieó - Gajec 36 Sieć -Gajec 7

Wodociąg
publiczny
w Serbów

suw - woda uzdatniona suw - woda uzdatniona
Sieć - Serbów 38 Sieć - Serbów 37

4. Wodociąg
publiczny
w Sułów

suw -woda uzdatniona suw - woda uzdatniona
Sieć - Sułów nr 52 Sieć - Sułórł,20

5. Wodociąg
publiczny w
Lubiechnia Wielka

SUW - w,oda uzdatniona suw - woda uzdatniona
Sieć - Lubiechnia Wielka 57 Sieć - Lubiechnia Wielka 8

6. Wodociąg
publiczny
w Radów

suw- woda uzdatniona
podawana do sieci

suw- woda uzdatniona

Sieć -Radów 42 Sieć -Radów 12
7. Wodociąg

publiczny
w Kowalowie

suw- woda uzdatniona suw - woda uzdatniona
Sieć - Rzepińska 3b Sieć- Rzepińska nr 5

Sieć- Radow,ska 27 - Stac.ja
paliw orlen Sieć- Słubicka26

8. Wodociąg
publiczny
w Drzeńsko

suw- woda uzdatniona suw- woda uzdatniona

Sieć - Drzeńsko 57 Sieć - Drzeńsko 19

9. Wodociąg
publiczny
w Starków

suw- woda uzdatniona suw - woda uzdatniona

Sieó - Starków nr 11 Sieć - Starków nr 10a

10. Wodociąg
publiczny
w starościn

suw- woda uzdatniona suw- woda uzdatniona
Sieć - Starościn 11 Sieć - Starościn ZSL

11 Indywidualne
ujęcie dla
Maniszewa

Hydrofornia - woda
uzdatniona

Hydrofornia - woda uzdatniona

Sieć - Maniszewo nr 5 Sięć - Maniszewo - biuro nr 6
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