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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SAI,,{ITARNY W SŁUBICACH
Znak sprawy: HK

Słubicę, dnia 13.12.ż0I

- 530196lż018

Przedsiębio rstwo Wod no-Kanalizacyj ne
,rEKO'o Sp. z o.o.

69-110 Rzepino ul. Mickiewicz79

OCENA JAKOŚU IqODY PRZEZNACZONEI DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Słubicach na § 21 ust. 1 pkt

l

rozporządzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz,lJ.2017.2294 tj.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań
nr: S8/65014/07lż0I8 z dnia 10.07.2018, DL.oBŚ.9051.02626.2018 z dnia 10,09.2018r.
oraz SB/115015/1Il20I8

z

dnia 15.11,20l8r. próbek wody przeznaczonej do spozycia przezludzi,

pobranych w dniach 03.07.2018r., 07.09.20l8r.

i 11.08.20l8r.

należącego do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego

z

rea|izowanym nadzorem sanitarnym

i

z wodociągu publicznego w Serbowie,

',EKO"

Sp. z o. o. w Rzepinie w nviązkU

kontrolą wewnętrzną nad jakościąwody

-

stwierdga

przvdatnośćwodv do spożvcia przez ludzi.
uzasadnienie
Ana|iza wyników badania laboratoryjnego próbek wody, pobranych w dniach 03,07,2018r.,
07.09,2018r,

i

11.08.2018r, z wodociągu publicznego w Serbowie: SUW-wpds (l43892l11l20I8)

punktów probierczych zamontowanych na sieci wodociągowej
Serbów 37 (kod próbki 062988107l2018)
Zdrowia

z

dnia 7 grudnia 2017r.

-

iz

Serbów nr 38 (02626.2018) sięó

-

spęłnia wymagania okręślonew rozporządzeniu Ministra

-

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzt

(Dz.U.2017 .2294 tj,).
Otrzymuią:

_!*Ęrzedsiębiorstr.vo Wodno-Kanal izac1, jne
EKO" Sp. z o.o.
69-110 Rzepin. ul.
2.
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Do rviadomości
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