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}€ENA "{AKo,śu WaDY PRZEZNACZqNEI Do SP)żYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitanry i."r Słubicaclr na § 2i ust. 1pkt 7 rozporządzenia

Ministra Zdroluia z dnta 7 grudnia 2a1'7r. łv sprarłie jakości wt-,tly przeznaczonej da spoĘcia przez

ludzi (Dz.U.ża1l.ż294tj.) po zaponlaniu się ze sprawozdaitiaml z badań nr:DL.OBŚ.9051.0l839-

0194a.2020 z dnia 02.10.ża}Or.. DL,OBS.9051.0184 i .2020 z dnia 26.10,2020r,, SBi 1 ż434611llż020

i SBi 12-ł3Jl'i 1']0]0 z dllia ]-ł.i 1.]0]0r.. probek rrodr przeznaczonej do spo4cia przez ludzi-

pobranl ch rr dniach 29.09.20]0r. i i -. i i .]0]0r. z ł1,odociagu publicznęo vr Rzepinie, naleącego do

Przedsiębiorstrła Wodno-Kanalizacljnego ,,EKO" Sp. z o. o. lv Rzepirrie w związku z realizowanym

nadzorem sanitamym i kontrolą wewnętrzną nad jakości wody w zakresie parametrów grupy A
i parametrów grupy B - stwierdza przvdatnow wqdy do spożycia przez ludzi.

uzasadnienie

Arlaliza uyników badania laboratoryjnegc prói:ek wody, pobranych w dniach ż9.09.20żOr.

i 17.11,2a2ar z wodociągu publicznego w,f{zepinie SŁ]W- u,pds przy A1. Wolności (nr próbki

a56455l11l2?20), SUV/-wpds prry- ul. Malinoivej (llr próbki 056454111lż0ż0) oraz z punktów

probiercr.ycłl zamontowanych na sieci wodociągowęj sieć - ul, N4ickiewicza79 (nr próbki 01839.2020),

sieó - uł. Chrobrego 20 (nr próbki 01840.2020), sieć- ul. Słutlicka 64 (nr próbki 0|B4l.żOż0) - spełnia

wymagaJ[iŁokreślone w rozporządzeniu MinistraZdralvia.zclnta 7 grudnia żal1r" w sprawie jakości

wody przez,naczonej do spożycia przezludzi (Dz"U,201 7 "2żq4 U.).
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