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OCE§A oKRfSoWA
jekości woĄ- prłr;lsręzomej do spo{cir przałudzizwodociągów publicznych zaopatĄącYch

gnbł Rzcpin ur okres 2020 roku

\
Działając na podstawie art, 4 ust. l pkt 1 u*rrł1 z dnia ił marca l9Lsr- o Pafu*orłej In§pekdi

Sanitarnej (Dz. U. z2Ożlr._ poz. 195 j.t.). art_ 3 usr 1 i art- 12 ust. l i 5 ustawy zdnia7 częwca 2fi)l r.

o ńioro*rm zaopauzeniu rł rłodę i ńioronlm odprowadzaniu ścieków (Dz.U,20ż0.20ż8 tj,) i § 22 ust. 1

rgzpgrządzenia \{inisłra_ Zdrorł ia z dnia 7 gnrdnia 20l ? r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia

yzezhńa (Dz t. z70l7r. poz.2294j.t.), po zapomaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody

pobranl,ch rł, ramach prorvadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej

Przedsiębiorsrrło Wodno-Kanalizacyjne,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie, Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w §ubicach dokonał okresowej ocen_y jakości wody przeznaczonej do spoż_vcia przez luclzi dla

gminy Rzepin.

Wodociag pub|icznv w Rzepinie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Parństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

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

Przedsiębiorstwa Wodno- Kana|izacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W rwiązkuznadlzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 4 próbki i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli

wewnętrznej 4 próbki w ramach zakresu parametrórv $upy A i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B.

Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze stĄch punktów monitoringowychnaobszarze zaopŃrzenia w wodę przez
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wodociąg Publiczny' w Rzepinie zgodnie z zat\\ierdzonym harmonogramem pobierania próbek lł,ody przez

PSSE (tab. nr l).

W analizowanym okresie nie snrierdzono żadnrch przekroczeń w pobranych próbkach rvody

wt'konanYclr w ramach nadzoru sanitarnego irrewnętrznej kontroli administratora wodociągu, Wszystkie

Pobrane Próbki wody zostaĘ'pobrane u zakresie badań zgodnię z załacznikie,n 1 ,,parametry i wartości

PLlł'Cll|l€ttl'c':ne, jakimPowinna oclpolriuduc lrr,ltltł" określonrm rr rozporzadzeniu MinistraZdrowiazdnia07

-srudnia 2017r. lv sprawie jakoŚci rrodl przezrlaczonej do spon ciaprzez ludzi (Dz. IJ. z2017 poz.2żg4tj.),
odPowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznvm i fizykochemicznl,m określonr.m ł, lv/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w Gaicu

W ramach Prowadzonego przet Państwowego Porviatorvego Inspektora Sanitarnego
rr Słubicach nadzoru nad jakością lłod1 pi-zezl]aczonej do spoĄ cia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiebiorstrla \\'odno- Kanalizacrjneeo..EKO" Sp,, o. o. \\ Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań

fin ktlchem::zilr;h i rnikrobiolo"icznl ch probkl rr;fly. W zrl iazku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametr.\', ::-:i Ą l Próbki i 1 Próbke u ::ntach parametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli
\\el\netrznej ! próbki ,., r"::l:;il zJ\i.i], l;:"netrów grupy A. Wszystkie próbki zostĄ pobrane ze stĄch
Punkt.ilr 1llL]nii!rrinS.rrl.h lla urbszarze 72.,,patrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Gajcu zgoclnie
z zatwięrdzonym harmonogramem pobierania próbek vrodr przez PS SE rtab nr l l.

W analizowanYm okresie nie stwierdzono zadn1 ch przekroczeń rl pobran1 ch próbkach rrody
rlr|,.'1131-1',.h lr rarnach nadzoru sanitarnego i rlerrnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

P.'b:ane P]'.'lki rr--lr 7.1513}r p.'brane rr zakresie badań zgodnie z załącznikiem I ,,pctrametry i wartości
IL;rLi|71.r7'|.;ii. .; .;),;1l71 ]-,,-ł jiltt.i 1,1lpolt,iutld' ,,ttl,i,ł okreŚlonym w rozporządzeniu MinistraZdrowiazdnia07
srudnia ][)1-r. \\ sprarrie jakoŚci rrodr przeznau,zonej do spozl.cia przezludzi(Dz. U, z2011 poz.ż294tj.),
odPorr iadah- rrł'maganiom mikrobiologicznl-m i firykochemicznvm określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny serbowie

W ramach Prowadzonego przez Państwowego Porviatołvego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach nadzoru nad jakościa rrod1 przeznaczonej do spoĄ,cia przez 1udzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ..EKO" Sp. z o. o. rv Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań

fizYkochemicznYch i mikrobiologicznr ch próbki rr ody, W zu iązku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametrów gruPY A 2 i 1 Próbkę r.r' ramach parametrów grup1 B. natomiast w ramach kontroli wewnętrznej
2 Próbki w ramach parametrórv grupy A. Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze stĄch punktów
monitoringowych na obszarzę zaopatrzenia lł lvodę przez rvodociąg publiczny w Serbowie zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez pssE (tab. nr l).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadrrych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych
w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu, Wszystkie pobrane próbki



wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 1 ,,Parametly i wclrtości parametryczne, jakint

poluinna odpowiadaĆ woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 201]r. w

sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z201'/ poz.żż94 tj.), odpowiadaĘ

wYmaganiom mikrobiologicznym i firykochemicznl,m określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w sułowie

W ramach prowadzonego przez Pańs§r,owego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznacl.onej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacvjnego ,,EKO" Sp. z o. o, w Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wod1. \V związku znadzorem sanitarnvm rv ramach zakresu

Parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki r.r, ramach zakresu

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

sta\ch pLrnktólł rnonitoringolvych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez r.vodociąg publiczny w Sułowie

zgodnie z zatrr ierdzonr m harmollogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr l).

\\' analizouan\nl okresie nie strvierdzono zadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody

lrlkonanlch u ramach nadzoru sanitarnego i rrelrnetrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

Pobrane próbki \\od\ zostah pobrane lr zakresie L,adań zgodnie z załącznikiem l ,,Parumelry i warlości

Parametryczne, jakim powinna odpowicldać woda" określonr lI \\ rL]zporzadzerliLr \1inistra lfllprr ia z drlia 07

grudnia 201'7r. w sprawie jakości wodv przeznaczollej do spozl ciaprzez ludzi 1Dz. L, z2017 poz.2291t1.).

odpolriadah,rrr-maganiom mikrobiologicznvm i fin,kochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociąe publiczny w Lubiechni wielkiei

W ramach prowadzonego przez Państrvowego 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 2020 pobrano do badań

fizy"kochemicznych i mikrobiologicznych próbki wod1. W związku zna(lzoremsanitarnym w ramach 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 grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze

staĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przezwodociąg publiczny w Lubiechni

Wie|kiej zgodnie zzatwlerdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

W arralizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeti w pobranych próbkach wody wykonanyclr

w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki

wody zostały pobrane w zakresie badań zgodnie zzałącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakint

powinna odpowiadaĆ woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2011r.

w sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z2011 poz.2294 tj.), odpowiadały

wYmaganiom mikrobiologicznym i firykochemicznvm określonym w w/w rozporządzeniu
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wodociąg publiczny w Radowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatorvego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody, przenlaczonej do spozr cia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanallzacyjnego ..EKO" Sp. z o. o. lr Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologiczn1,,ch probki lr ody. W zrr iazku z nadzorem sa nitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki. natomiast rl ramach kontroli x,erlnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów grupy A i l próbkę r.r, ramach zakresu parametróir trupr B. Wszystkie próbki zostĄ pobrane ze

staĘch punktów monitoringolłl,ch na obszarze zaopatrzenia rr rlodę przez rrodociae publicznv rv Radowie

zgodnie zzatwlerdzonym harmonogramem pobierania próbek uodr zatrrierdzonrmi przez PSSE (tab. nr l).

W atlalizowanym okresie nie strr ierdzono żadnl ch przekroczeti ri plrbran\ ch próbkach ri odl

wykonanyclr w ramach nadzoru sanitarneqo ilielvnętrzne_j ktlntroli adnlinistratora rrodociagu. \\'sz.rstkie

pobrane próbki wody zostały pobrane rr zakresie badań zgodnle z załacznikiern | ,.Pttrąmetry i wartości

parametł,yczne, jakim pou,inna odpov,iadac wtltlu" określon1 rn \\ rozporzadzeniu Ministra Zdrowiazdnia0]

grudnia 2017r. u,sprau,ie jakości rł,od1,,przeznaczonej do sponcia przezIudzi (Dz. U. z2017 poz.żż94t,.i).

odpowiadaĘ,rvvmaganiom mikrobiologicznl,m i fizykochemicznvm określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny rr Drzeńsku

W ramach prowadzonego przez Państworvego Porr iatorł,ego Inspektora Sanitarnego

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

Przedsiębiorstu,a lń/odno- Kanalizacr jnego ..EKO" Sp., o. o. w Rzepinie w roku ż020 pobrano do badań

fir.u-kochernicznl ch i rnikrobiologicznr ch probki ri od1,,. W zr.viązku z nad,zorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrórr grup1 A 2 próbki, natorniast rr ranlach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów-grupy,A i l u ramach zakresu parametrórł,grup1 B. § snstkie próbki zostah pobrane ze stahch

punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez rrodociag publicznr u Drzeńsku zgodnie

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

W analizowanym okresie nie strr ierdzono żadnr ch przekroczeń w pobranl,ch próbkach wody

wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i rr-elvnętrznej kontroli adrninistratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki wody zostaĘ pobrane rr zakresie badań zgodnie z załącznikiem l ,,Parametry i wartości

parałnetryczne,jakimpowinnaodpov,iadctcl1,oda" okreŚlonlm lr rozporządzeniuMinistraZdrowiazdnia0'/

grudnia 2011r. w sprawie jakości rvody"przeznaczonej do sponcia przez|udzi (Dz. U. zż017 poz.2294t,j,).

odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznvm i fizykochemiczn.ym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv w starkowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

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

Przedsiębiorstwa Wodno- Kallalizacyjnego,,EKO" Sp. z o. o, w Rzepinie w roku 2020 pobrano do badań
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fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wod1 . W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

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

wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrórr grupy A. Wszystkie próbki zostĄ pobrane ze sta| ch

punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia rr rrodę przez wodociąg publiczny lv Starkolrie zgodnie

z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek rr ody przez PSSE

(tab. nr l).

W analizowanym okresie nie stwierdzono zadnych przekroczeń w pobranych próbkach wodY

wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i werr netrznej kontroli administratora wodociągu. WszYstkie

pobrane próbki rvody zostały pobrane w zakresie badarl zgodnie z załącznikiem 7 ,,Parametry i wartoŚci

parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 0 t-

grtldnia 2017r, rr sprauie jakości wody przeznaczone.i do spożycia przezludzi (Dz. U. z2011 poz. ll9-1 t..1.1.

oclpowiadaĘ, rrl,maganiom mikrobiologicznym i fizr kochemicznym określonvm rr- rł,/rr rozporządzeniu.

'wodociag rlublicznł rr starościnie

\Ą' ramach prorvadzonego przez Pańs§vowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

rr Słubicach nadzoru nad jakościa rrodr przeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstua \\'odno- Kanalizacljnego..EKO" Sp . o. o. w Rzepinie w roku 2020 pobrano do badari

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki rł,od1 . \\' zrr iazkLl z nadzorem sanitarnr-m u ratlla;h zakrestt

parametrów grupy A 2 próbki i 1 próbkę w ramach zakresu parametróu grup} B. natomiast rr ramach kontroli

\yewnętrznej 2 próbki rl ralnach zakresu parametrórr grupy A. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze stĄch

punktórr monitoringorrr ch na obszarze zaopatrzenia lr lvodę przez wodociąg publiczny w Starościnie zgodnie

zzatll,ierdzonvm hannonogramem pobierania probek lłody przez PSSE (tab. nr l).

W analizo*any m okresie nie stwierdzono zadnych przekroczeń rł, pobranych próbkach rr od1

wykonanych rv ramach nadzoru sanitarnego iwerrn,-,trznej kontroli administratora rvodociagu, \\'snstkie

pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznikiem 7 .,Pclrtlmetłl' i vurtoŚci

parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 0'7

grudnia 201'7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U, z2011 poz.żŻ94tj.),

odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizl,kochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv w kowalowie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznac7,lnej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2020 pobrano do badari

fizykochemicznych i mikrobiolo gicznych próbki wody,. W związku znałJzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrówgrupyA4próbkiilwramachzakresuparametrówgrupyB,natomiastwzwiązkuzkontrolą

wewnętrzną pobrano 4 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze
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stĄch Punktów monitoringowYch na obszarze zaopatrzenia rr rvodę przez wodociąg pub|iczny w Kowalowie
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek lr odv przez pSSE (ab. nr l).

W analizorł'anY'm okresie nie strlierdzono zadnlch przekroczeń w pobranych próbkach wody
wYkonanYch w ramaclr nadzoru sanitarnego irrewnętrznej kontroli administratora wodociągu, Wszystkie

Pobrane Próbki wodY zostah'Pobrane rv zakresie badań zgodnie z załącznikien l ,,parametry i lt,artclści

ParametrYczne, jakim Poll'iltłtct tldpowiaclcłc trotltł " określony m \\ rozpor ządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 01
grudnia 20l'7r. w sPrawie jakoŚc i u odl przeznaczonej do spon cia przez ludzi (Dz. lJ , z 2017 poz. 2294 t.j.1.

odPowiadaĘ wYmaganiom mikrobiologicznl'm i fizykochemicznl,m określonł,m rr- rr./rł, rozporządzeniu.

W ramach Pror,vadzone go PrZeZ Pańsnl o\\ ego Powiato$ eso Inspektora Sanitarneeo rr Słubicach nadzoru
nad j akoŚcia u odY Przeznaczonej do spon cia przez Iudzi i kontro li rr eu netrzne_j Indrrl idualnego Ujęcia Wody
w Marriszeirie Łorrieckie Korporacja Elptntrra w..Nlanisze\\o \\ roku 2020 pobrano do badań
fizYkochernicznlch i mikrobiologicznrch probki riody w zrłiazku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametrórr gruPl A 1 Próbkę. natomiast rł ramach kontroli rverrnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

Parametrólr gruPr A. \\ sn stkie Probki zostałr pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze
zaopalrzenia rr uodę przez adnlinistrate,,ra Indr ir idualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja
ExPortowa,,Maniszewo" zgodnie z zatw*ierdzonym hatmonogramem pobierania probek riodl przez pSSE
(tab. nr l),

W analizorvanl'm okresie nie strr ierdzono zadnr ch przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych
rł ramach nadzoru sanitamego i rłeilnetrznel kontrolr administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki
rvodr zostah Pobrane lr zakresie badań zgodn le z załącznikiem 1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakint
pov'inna odpolriaduc y,odą" okreŚlonrm \\ rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.
w sPrarvie jakoŚci rrod} przeznaczonej do spon ciaprzez ludzi 1Dz, V. z2017 poz.ż2g4 tj.),odpowiadaĘ
wYmaganiom mikrobiologicznym i fin'kochemicznym okreś|onvm t,rł,/rv rozporządzeniu.

WaŻna Uwaga Dot. IndYwidualnego Uiecia Wodl, Dla Łowieckie Kqrp_rac.ia E1portowa
w..Maniszewo"

PaństwowY Powiatorł,1' Inspektor Sanitarny w Słubicach zwraca natomiast uwagę na cyklicznie

Powtarzające się Podwyzszenie parametru finkochemicznego azotan\,. występujący na indywidualnym ujęciu
wodY dla Łowieckiej KorPoracji Exportorrej ..Maniszewo" Sp. , o.o. Spozywanę wraz z wodą pitną azotany
odkładane są w organizmie. w którym następnie przeksźałcane są \\ azot\,nv - substancje o ponad sześciokrotnie
bardziej szkodliwYm działaniu.lch nadmiar skutkorrać moze po\\aznrm uszkodzeniem barwnika hemoglobiny,

PowodującYm stan niedotlęnienia krwi. Z tego powodu azot\n\ są szczególnie groźne dla noworodków -
zaburzonY transPort tlenu w układzie krwionośnl m dziecka prorr adzi do rozwoju sinicy. Największe zagrożenie
dla ludzkiego zdrowia stanowi grupa nitrozoamin. będąc_vch produktem pochodnym azotanow i azotynów,



powstających przede wszystkim w procesie podgrzer,rania wody zarvierającej znaczne ilości związków azotu.

Uważa się, ze substancje te mają silne właściwości kancerogenne i zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu

żołądka.

Zakres badań próbek wody zgodny z załącznikiem 2 ,,Parametry objęte monitoringiełll " określonym

w rozporządzeniu MinistraZdrowiazdniaO7 grudnia 20l7r.w sprawie jakości wofv przeznaczonej do spoą,cia

przezludzi (Dz.lJ. z2017 poz.2294 tj.) obejmuje:

Monitoring kontrolnv obejmuje parametry mikrobiologicznę i fizykochemiczne zal*,at1e w załączniku nr l

,,Parametry i warlości parametlyczne, jakim polrinna odpowiadać woda" w punkcie A ,,ParameĘ

mikrobiologiczne" oraz w punkcie C ,,Parametry *-sktłitikowe " w tabeli nr 1 ,, Wy,mugcłlitt nlikrobiologiczne"

i tabeli 2 ,,Wymagania organol.epĘczne i fizykochentic:ne" określone w rozporzadzenia \1inistra Zdrowia

z dria 07 grudnia ż01'7r. (Dz. U.2017.2ż94) dodatkorvo zostń rozszerzon,v o parametr mikrobiologiczny

ellterokoki,

1 . Escherichia cołi (E. coli)
2. Bakterie grupr coli
3. Ogólna liczba mikroorganizmórr \\ temperattr,ze22oC
-+. Barrr a

5. i\,lętnośc
6. Smak
1. Zapach
8. Stęzenie jonórv rvodoru (pH)
9. przeriodnośc elektn czna
l 0. Enterokoki

Monitoring przeglądowł, obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawartę

w załączniku nr 1 ,,Parametry i wartości parctmetrlc:łle, jakim powinłla odpowiadać woda" rv punkcie A

,,Paramet1,1, mikrobiologiczne" i w punkcie B ,,Parołnetry chemiczne" oraz w punkcie C .,Pal"ttmetlry

wskaźnikou,e " w tabeli nr 1 ,,Wymagania mikrobiologiczne " i tabeli 2 ,,Wymagania organolepĘczne

ifizykochenliczne" określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zdniaO7 grudnia 2017r,(Dz.IJ.2017.2294)

niektóre parametry dodatkowe są w zalezności od stosoivanych metod dezynfekcji rvody,.

1. Aldryna
ż. Antymon
3. Arsen
4. .Ion amonu
5. Azotany
6. Azo§ny
'7, Benzen
8. Benzolb)piren
9. Benzo (ghi) perylen
l0. Benzo(k) fluoranten
1 l. Bor
12. Bromiany
13. Chlorek winylu

, M r Ióurrp-dęr/cę 
,



14. Chlorki
l5. Chrom
16. Cyjanki
17. Dieldryna
l8. Endryna
19. 1,2-dichloroetan
20. Epichlorohydryna
21. Fluorki
22. Heptachlor
23. Heptachlor epoxyd
24. Indeno (1.2.3-c.d) piren

25. |zodryna
26. Kadm
21. Miedź
28. Nikiel
29. Ołów
30. l pestycydów
31. Rtęć
32. Selen
33. I trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Mangan
35. Siarczanr
36. Sód
3 7. Sześc iochlorobellzetl
3 8, Tetrachloroetall
3 9. Tribromometan (chlorofonn)
40. Trichloroeten

4 l . Dibromochlorometan
,12. Bronredichlorometan
-13. Utlenialnośc z K\lnO.
14. Zelazo
45. pp'-DDD
46. pp'-DDE
47. pp'-DDT
48. pp'-DMDT
49. r-HCH
50. u-HCH
51. p- HCH
52. , THM
53. , WWA
54. Enterokoki
55. Bakterie grupy coli
56. Eschęrichia coli
57. Ogó|na liczba mikroorganizmórł rr 22oC

58. Barwa
59. Mętność
60. Smak
6l. Zapach
62. Stężenie jonów wodoru (pH)

63. Przewodnośó elektryczna

, ep r ,"""-^
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Po dokonaniu oceny okresowej i po analizie wyników badań wody Państwowy Powiatowy InsPektor

Sanitarny w Słubicach informuje, że mieszkańcy miejscowości: Rzepin, Gajeco Drzeńsko, Radów, RadóweĘ

Starków, Lubiechnia Wielka, Serbówo Sułów, Starqscin, Kowalów i Maniszewo w roku 2020 korrystali

z wody przeznaazonej do spoĘcia dobrej jakości. ł
Na dzień 3t.lż.2020r. mieszkańcy gminy Rzepin korrystali z wody przezlnuczonej do spoĘcia

odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia MinistraZdrowil z dnia 07 grudnia 2017r. w sPrawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludń (Dz.U. 2017 poz.2294 t.j.).

Otrz},mują:
l. Pan Słarvomir Dudzis

tJurmistrz Gminy Rzepin

69-| l0 Rzepin, ul. Plac Ratuszorv1, l

2. Ala
Do rviadomości:
1. Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyine ..l]KO" Sp. z o.o.

ul. Mickiervicza79 69,| l0 Rzepin

L.K.P./ M.M.
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