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OCENA JAKOŚU WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Słubicach na § 2l ust. 1 pkt l rozpotządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez

Iudzi (Dz.U .2011 .2294tj.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadań nr: SB/16l3 2103l202l z dnia

0Ż,03.2021r. i SB/16l31103120ż1 z dnia 0ż.03.ż021t, próbek wody przeznaczonej do spo{cia przez

ludzi, PobranYch w dniu 23.0ż.2021r., z wodociągu publicznego w Radowie, nalezącego do

Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepin ie w związku z realizowaną

kontrolą wewnętrzną nadjakoŚcią wody w ramach parametrów grupy A - stwierdza przvdatność wodv
do spożvcia przez ludzi.

uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 23.02.202lr.
z wodociągu publicznego w Radowie: SUW- wpds (nr próbki 0503'tll02l202l) oraz z punktów
probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej, sieć - Radów 12 (nr pfóbki 05037010212021),

- sPełnia wvmagania okreŚlone w załączniku nr 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim

Powinna odPowiadaĆ woda" w punkcie A ,,Parametry mikrobiologiczne" tabela nr 1 ,, Wymagania
mikrobiologiczne" i w punkcie C ,,Parametry wskaźnikowe" tabela nr 1 ,,Wymagania
mikrobiologiczne" oraztabelanr 2 ,, Wymagania organolepĘczne ifizykochemiczne" rozporządzeniu
Ministra Zdrowiazdnia 7 grudnia 20l7r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĄciaprzez
ludzi (Dz.U .2017.2294 tj.).
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