
PwK ,, EKo " §i, 7 (].o.

::y^rw ........,, 
(-ł^:'s, Qł_ t*'-,n,łz 

i.....-votlł 
;s......, 

o... 
...

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w słtntcł9dfl
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PAŃ§TWoWY

OCENA JAKOŚU ttrODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LI]DZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na § 2l ust. 1 pkt l rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia żOt7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez

ludzi (Dz.U-2017.2294tj.)po zapoznaniu się ze sprawozdaniami zbadańnr: SB/l6129l03lżOżl zdnia
a2,03,Ż02lr,, próbek wody przeznaczonej do spożycia przezludzi, pobranych w dniu 23.02.ż021r.,

z wodociągu Publicznego w Sułowie, nalezącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego

,,EKO" SP. z o. o. w RzePinie w związku z ręalizowaną kontrolą wewnętrzną w ramach parametrów

grupy A - stwierdza przvdatność wodv do spożvcia przez ludzi.

uzasadnienie

Analiza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniu 23.0ż.2021r.,
z wodociągu Publicznego w Sułowie z punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej,
sieó - Sułów ż0 (nr Próbki 050368/02lż021) - spełnia wvmagania określone w załączniku nr l
,,ParameĘ 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 milrrobiologiczne" oruz tabela nr ż ,, Wymagania
organolePĘczne i fizykochemiczne" rozplorządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0l7r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozyciaprzez ludzi (Dz.U .2017.żż94 tj.).
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