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OCENA OKRESOWA
jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z § odociagóll publicznl ch
zaopatrujących gminę Rzepin za okres 2018 roku

Działa_iac na poclstalłie art, 1 Lrst 1 nkt

Sanitarnej (Dz.

L. z

l

]lstau} z Cnia 14 marca l985r. o Państwowej InsPekcji

]019r.. poz. 59 tj.), an. 12 u,t.

l

ustzrwy

i zbiorowym odprorvadzaniLr ściekólr (Dz.
rozporządzenia Ministra, Zdrowia z dnia 7 grudnia 20l7 r. rr
zaopatrzeniu w wodę

z dnia'7 częrwca 2001 r. o zbiorowYm
L. z2018 r.. pOz. 1152 tj.) i § 22 uSt. l
sprarr-ie jakoŚci rł'odv Przeznaczonej do

spożycia przezlldzi (Dz. U, z20I]r. poz.2294 tj.)" po zapoznaniu się ze spralłozdaniami zbadań Próbek
wody pobranych w ramach pror,vadzonego nadzoi,il sanitarnego i r.vervnętrznej kontroli jakościrvody
prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodno- Kanal zacyjne

,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie, PaństwowY

powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach iliłkollai okresołvej oceny jakr,łŚci wodY Przeznaczonej do
spożycia przez ludzi dla gminy Rzepin.
Wotlociąg Ęut}licznv

rł/ Rzepinie

ul. Al, Wolności i ul. Malillqwą

prowadzonego przez Pańsi}yowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W ramach

w Słubicach rradzoru

nacl.jakością wody przeznaclonej do spoĄcta przez ludzi

i kontroli

wewnętrznej

przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 Pobrano do badań

fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych próbki rł,r,ily w z,wiązku

zakresu parametrów grupy

A 4 próbki i 1 próbke

z

nadzorem sanitarnym w ramach

rv ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast

w ramach kontroli wewnętrznej 4 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach
parametrów grupy B. Wsrystkie próbki zostńy pclbrane ze stĄch punktów monitoringowych na obszarze
zaopatrzenia

w wodę przez wodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie z zatwięrdzonym

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

harmonogramęm

Nie kwestionowano

żadnych badań wykonanych

w ramach nadzoru

kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody
zgodnie

z

zńącznikiem 1 ,, Parametry
,;:']
,i.
-:

okreŚlonym

i

i

sanitarnego

zostĄ

pobrane

i

wewnętrznej

w zakresie badń

wartościparameĘcme, jakim powinna odpowiadać woda"

roĄorządzeniu Ministra Zdrowia

z

dnia 07 grudnia 20l7r.

w

sprawie jakościwody

do spożycia ptzez ludzi (Dz. |J. z"2077 poz. 2ż94 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

przemruczonej

mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonyń w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv w Gaicu

W ramach

prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora §anitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakością wody przeznaczonej do

spoĄciaprzez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badń

firykochemicznych

i

mikrobiologiczrrych próbki wody

zakresu parametrów grupy

A 2 próbki i

w

związku

z

nadlzorem sanitarnym

w

ramach

1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast w

ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów supy A i 1 próbkę w ramach
Parametrów grupy B. Wsąystkie próbki zostĘ pobrane zs staĘch punktów monitoringowych na obszarze

w wodę przez wodociąg publicmy w ń.zepinie zgodnie

zaoPatrzenia

z

zatvłierdzonym harmonogramem

pobierania próbek woóy przezPSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonalrych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej
kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrńe próbki wody zostały pobrane w zakresie badń
zgodnie

z

okreŚlonym

zńącmikjem 1 ,, Parametry

w

Ptzem:frczonej

i

wartości'pahUrteifĘczne, jókim powlńna odpowiadać woda"

rozpotządzeniu Minisha Zdrowia zi dnia 07 grudnia 20I7r.

do spożycia przez tudzi (Dz. IJ.

z'ż0l7 poz.

w

sprawie jakościwody

2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

mikrobiologicznym i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publicznv serbowie

W

ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakością wody pr;zeznaczonej do spozycia przez ludzi

i kontroli

wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacvjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

fiąykochemicznych

i

mikrobiologicznych próbki wody

zakresu parametrów grupy

A 2 próbki i

w

zsviązku

z

nadznrem sanitarnym w ramach

1 próbkę w ramach parametrów grupy B, natomiast w ramach

kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach parametrów supy A. Wsąystkie próbki zostaĘ pobrane ze
stĄch punktów monitoringowych na obszarze zaopattzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie
zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego
kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody

zostĄ

pobrane

i

wewnętrznej

w zakresie badń

z

zńącnikiem 1 ,, ParameĘ i wartościparametryczne, jakim powinna odpowiadać woda"
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0l7r. w sprawie jakościwody
zgodnie

przeznaczonej

z ż0I7 poz.2ż94 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom
określonym w ilw rozporządzeniu.

do spoĄcia ptzez ludzi (Dz. U,

mikrobiologicznym i fizykochemicznym

wodociag publicznv w sułowie

W

ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w §łubicach

nadzoru nad jakościąwody przeznaczorrej do sporycia przez ludzi

i kontroli

wewnętrzrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych próbki wody

zakresu parametrów grupy
zakresu parametrów grupy
pobrane ze

w

związku

z

nadzorem sanitarnym w ramach

A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w
A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki

stĄch punktów monitoringowych na

ramach

zośĘ

obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny

w Sułowie zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru sanitamego
kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody

z

zgodnie

zńącznikiem 1 ,, Parametry

i

zostĄ

pobrane

i

wewnętrznej

w zakresie badń

wartościparametryczne, jakim powinna odpowiadać woda"

z
IJ. z

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

dnia 07 grudnia 20I7r.

przęTlaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.

2017 poz.2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

w

sprawie jakościwody

mikrobiologicznym i firykochemicznym określonymw w/w rozporuądzeniu.

wodociae publicznv w Lubiechnii wielkiei

W

ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowęo Inspektora §anitarnęo

w Słubicach nadzoru

nad jakością wody przezrlacl§nej do spoąycia ptzez ludzi

i kontroli

werynętrąrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" §p. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badan

fizykochemicznych

i

mikrobiologicznych próbki wody

zakresu parametrów grupy
zakresu parametrów grupy
pobrane ze

stĄch

w złvipku z nadzorem

sanitam5rm w ramach

A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wevnętrznej 2 pńbki w ramach
A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów supy B. Wszystkie pńbki mstaĘ

punktów monitoringowych na obszarze zaopattzenia w wodę przez wodociąg publiczry

w Lubiechni Wielkiej zgodnie zzatuliętdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE
(tab. nr l).

Nie kwestionowano

żadnych

badń wykonanych w ramach nadzoru

kontroli administratora wodociągu, Wsązstkie pobrane próbki wody
zgodnie

z

zńącnlikiem 1 ,, ParameĄl

i

pobrane

i

wewnętrznej

w zakresie

badań

wartościparametryczne, jakim powinna odpowiadać woda"

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
ptzę%laczonej

zostĄ

sanitarnego

do spozycia przez ludzi (Dz. U.

z

dnia 07 grudnia 20l7r,

z ż0I'| poz.

w

sprawie jakościwody

ż294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

\ilodociag publiczny w Radowie

W

ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakościąwody przeznacz,anej do spozycia przez ludzi

i kontroli

wewnętrzrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

fizykochemicznych

i

w rwiązku z nadzorem sanitarnym w

ramach

A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w

ramach

mikrobiologicznych próbki wody

zakresu parametrów grupy

Zakresu Parametrów grupy
Pobrane ze

Ai

1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy

stĄch punktów monitoringowych

B. Wszystkie próbki zostaĘ

na obszarze zaopatrzeniaw wodę przez wodociąg publiczny

w Radowie zgodnie z za'twierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonymi przez pSSE
(tab. nr l).

Nie

kwestionowano żadnych badań w_vkonanych

w ramach nadzoru

i

sanitarnego

wewnętrznej

kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wodv zostały pobrane w zakresie badń
zgo3nie z zńącznikiem l ,, Parmnetry i vlartościparametryczne, jakim powinna odpowiadać woda"
okreŚlonym

w

PrzęZnaczonej

z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakościwody
U. z 2017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

rozporządzeniu Ministra Zdrolvia

do spozycia przez ludzi (Dz,

mikrobiologicznym i firykochemicznym określonyrn w w/w rozporządzeniu.

wodociąg publicznv w Drzeńsku

W ramach

Prow-adzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Słubicach nadzoru nad jakością wod1, przeznaczonej do spożycia przez |udzi i kontroli wewnętrznej
Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego,.EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

fizYkochemicznYch

i

mikrobioiogicznych próbki wod,v w, związku

zakresu Parametrów grupy
zakresu Parametrów grupy

z nadzorem sanitarnym w

ramach

A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli $-e$,nętrznej 2 próbki w ramach
A i 1 w ramach zakresu parametrórr grupr B, \\-snstkie próbki zostah.pobrane

ze stĄch Punktów monitoringowych na obszarze zaopalrzenia rr rłodę przez rrodociąg

publiczny

w Drzeńsku zgodnie z zatllierdzonl m hannonogramenl pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

Nie kwestionowano żadnych badań

wy'konarrl-ch

rr

ranrach nadzoru sanitarnego

i

r.velvnętrznej

kontroli administratora wodociągu. wszvstkie pobrane próbki lroclr zostah pobrane rr zakresie badań
zgodnie z załącznikiem 1 ,, Parametry i u,artości par(lmettl,c:ne. _jctkim polrinnct oclpolricldcłc voda"
okreŚlonYm

w

z dnia 07 erudnia ]0l7r. rr sprarrie jakościwody
L]. z 2017 poz.2291 tj.). odpowiada§-wymaganiom

rozporządzeniu Ministra Zdrorvia

Przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

mikrobiologicznym i fizykochemicznym okreś|onyrn w

łł,/r"- rozporzątlzeniu.

wodociąg publicznv w starkowie

W ramach

prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakością wod1, przeznaczonej do spoĄ cia przez ludzi

i kontroli

wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ..EKO" Sp. z o.o. rr Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

firykochemicznych

i

mikrobiologiczn.n-ch próbek wody rv zr.r,iązku

zakresu Parametrów grupy

A 2 próbki i 1 próbkę w

z nadzorem sanitarnym w

ramach zakresu parametrów grupy

B,

ramach

natomiast

w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki
zostaĘ pobrane ze stĄch punktów monitoringorł_vch na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg
publiczny w Starkowie zgodnie z zatlłięrdzonym lrarmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE
(tab, nr l).

Nie kwestionowano żadnych badań wykonanych w ramach nadzoru

sanitarnego

i

wewnętrznej

kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wody zostaĘ pobrane w zakresie badń

z

zgodnie

załącnlikiem 1 ,, Parametry

i

wartościparametryczne, jakim połuinna odpowiadać woda"

z dnia 07 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody
U. z ż017 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ rvymaganiom

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
przeznaczonej

do spożycia przez ludzi (Dz.

mikrobiologicznym i {izykochemicznym określonymw w/w rozporządzeniu.

'wodociąg publicznv w starościnie

W

ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w §łubicach

nadzoru nad jakościąwody przęznaczonej do spozycia przez ludzi

i kontroli

wewnętrzrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

firykochemicznych

i

mikrobiologicznych próbki wody

zakresu parametrów grupy

w

A 2 próbki i 1 próbkę w

ramach kontroli wewnętrznej

zostĄ

2 próbki w

w rwiązku z nadzorem sanitarnym w
ramach zakresu parametrów grupy

ramach zakresu parametrów

B,

ramach

natomiast

supy A. Wszystkie

próbki

pobrane ze staĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg

publiczny w Starościnie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE
(tab. nr l).

Nie kwestionowano

żadnych

badń wykonanych w ramach nadzsru

sanitarnego

i

wewnętzrrej

kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki lgadŁ:gspły pobrane w zakresie badan
zgodnie

z

zńącanikiem

l

,, Parametry

i

w.n,tości'pbrarftetryczne, jńitn powinna odpowiadać-uoda"

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z'dnia 07 grudnia 2017r.
przemaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.

w

sprawie jakościwody

U. z 2017 poz.2294 tj.), odpowiedaly

wymaganiom

mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w kowalowie

W ramach

prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakością wody ptzeawcznnej do spożycia przez ludzi

i kontroli

wewnętrzrej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie w roku 2018 pobrano do badań

fizykochemiczrych

i

mikrobiologiczrrych próbki wody

zakresu parametrów grupy

A 4 próbki i

w rwiązku z nadzorem sanitarnym w

ramach

1 w ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast w zrviązku

z kontrolą wewnętrzną pobrano 4 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A, Wszystkie próbki zostaĘ
pobrane ze stałych punktów monitoringowych na obszarze zaopńrzenia w wodę przez wodociąg publiczry

w Kowalowie zgodnie zzatwierdzonym harmonogrźrmem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

Kwestionowano 7 próbki wody pobranej w ramach:

-2

próbki

w

ze względa na przekroczoną wartośó dla parametru
kałowe w ilości2 jtk/100ml i 1 jtk/100ml prry najwyższej dopuszczalnej

ramach kontroli wewnętranej

mikrobiologicznego

-

enterokoki

wartości 0jtlł/100ml (sprawozdania DL.oBŚ.905t.a0297.2018.S
15.02.2018r). PPIS

w Słubicach wydał w dniu

i

DL.oBŚ.g05I.0029g.2018.S

z

dnia

15.02.2018r. decyzję administracyjną stwierdzającą brak

przydatnościwody do spozycia przez |udzi. Administrator wodociągu podjął natychmiastowe działania
naprawcze

- deąmfekcja i płukanie urząózeń wodociągowych

i całej sieci wodociągowej.

PoPrawę jakoŚci wody potwierdzono prawidłowym rvrnikiem
DL.oBŚ,9051.00329-00331.2018.S

-2

badania -

sprawozd ania

z

badania nr:

z dnia21,02.20l8r,

w

ramach kontroli wewnętrznej ze rvz,elędu na przekroczoną wartośćdla parametru
mikrobiologicznego - bakterie grupy coli rv ilości>1.0xl02 jtk/100ml przł
najwyższej dopuszczalnej
wartoŚci 0jtU1O0ml ( sprawozdania z badań SB/89773-897,74109lż018
z dnia 17.09.20l8r.) PPIS
w Słubicach wYdałw dniu 14.09.2018r. declzję administracrjną stwierdzającą
brak przydatności wody do

Próbki

sPoĄcia Przez ludzi. Administrator wodociągu

i

Pfukania urządzeń wodociągorłlch

pod.jął natrchmiastowe działania naprawcze _dezynfekcja

i

całej sieci wodociagouej. Poprawę jakościwody potwierdzono
PrawidłowYm wYnikiem badania - sprar.vozdania z badania nr: DL.OBś.9051.028l 5_02816.2018.S z dnia

DL.oBŚ.ozssz,zol8.S z dnia 26.09.2018r,

20,09.2018r. i

- 1 Próbkę Pobraną w ramach nadzoru sanitanrego

jakościąwody ze względu na przekroczoną wartość
dla Parametru mikrobiologicznego
- bakterie grupy coli rr ilości 2I it71O0ml przy najwyższejdopuszczalnej
wartoŚciOjtV1O0ml(sPrawozdaniaDL.OBS.9051.03411.20]8. zdnia15.11.20l8r.)oraz2próbkiwramach
nad

kontroli wewnętrznej ze względu na przekroczoną wartośćdla parametru mikrobiologicznego
- bakterie
gruPY coli w iloŚci 42 jtkJ10Oml i 38 jtk/100m| pr.> najrvyższej dopuszczalnej
wartości 0jtV1O0m1
(sPrawozdań DL.OBŚ.9051.03495-03496.2018,S
z dnia 22.11.2018r). ppIS rr Słubicach lłl.dałw dniu

ŻŻ,l1,2018r. decYĄę administracYjną stwierdzającą brak przl-datności rrodr do
spo4cia przez ludzi.
Administrator wodociągu Podjął naĘchrniastowe dzia.łania naprarrcze

-

płukarlia urzadzeń rrodociągorrt,ch

i sieci wodociągowej. PoPrawę jakościwody potwierdzono pra\\idłorrrm rrrnikiem
badania - sprarrozdania
z badania

nr:

1

622121

11

l20 18.

1

62] l 1-1 622

15

l

1

l

12018 z dnia 30.

WszYstkie Pozostałe Próbki wodv zostah,pobrarle
,, ParametrY

i

lr

1

1.20 l 8r

zakresie badań zgodnie

z

załącznikiem nr

1

wartoŚci Parametryczne, jakim powinna od7lcllritltltłc lrocltł" okreśion.,m rr rozporzadzeniu

Ministra Zdrowiazdnia 07 grudnia 20t7r. rv sprarłie jakości rrodr przeztlaczone_j do
sponcia przez ludzi
(Dz, U, z 2017 Poz. ŻŻ94 tj.), odPowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznvm
i fiąr,kochemicznym
określonym w w/w rozporządzeniu.

IndYwidualne ujęcia wody w Maniszewie Łowieckiej Korporacji Exportowej

W

,,

Maniszewo,

ramach Prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru

nad jakoŚcią wody przu%Iaczonej do sporyciaprzez ludzi

IndYwidualnego Ujęcia WodY w Maniszewie Łowieckie Korporacja Exportowa

2018 Pobrano do badń fi,rykochemicmych

i

mikrobiologiczrrych próbki wody

i kontroli

wewnętrzrej

w ,,Maniszewo,, w roku

w

złliązka z nadzorem

sanitarnYm w ramach zakresu parametrów gtrupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej
2 Próbki w ramach zakresu Parametrów €trupy A i 1 próbka w ramach zakresu parametrów grupy B.

stĘch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzeniaw wodę
Przez ńministratora Indywidualnego Ujęcia Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa
WszYstkie Próbki zostaĘ pobrane ze

,,Maniszewo" zgodnie zzatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezpSSE (tab. nr l).

Nie krł,estionowano zadnych badań wykonatrvch w ramach nadzoru sanitarnego

i

wewnętrznej

kontroli administratora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki wod,v zostały pobrane w zakresie badań

,, Parametry i wartościparametryczne, jakim powinna odpowiadać woda"
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakościwody
zgodnie

z

załącznikiem

przeznaczonej

l

do spozycia przez ludzi (Dz. U,

z

201'7 poz.

żż94tj.), odpowiadaĘ wymaganiom

mikrobiologicznym i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

Zakres badań próbek wody zgodny

z

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
przeznaczonej do spożyciaprzezludzi (Dz.U.

załącznikiem

z

2 ,,

Parametry objęte monitoringiem"

dnia 07 grudnia 2011r.

zżaI7 poz.2ż94 tj.)

w

sprawie jakościwody

obejmuje:

Monitorinq kontrolnv zawiera parametry mikrobiologiczne i fizykochernicznę zawarte w zŃączniku nr

2

w punkcie A ..Parametry grup}z A"

1.

Escherichia coli (E. coli)
Bakterie grup1, coli
Ogólna iiczba mikroorganizmów w temperaturze 22'C
Banva
Mętność
Smak
Zapach
Stęzenie jonów wodoru (pH)
Przewodnośćelektryczna

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monitońng przegladorrl
nr 2..Parametry grupy

Ministra Zdrowia

z

1.

dnia 07 grudnia 20I7r. (Dz. U.2017.2294)

Akrylamid
Anfymon
Arsen
Jon amonu

Azotany
Azotyny
Benzen
Benzo(b)piren
Benzo (ghi) perylen
Benzo(k) fluorantęn

l0.
l1. Bor
12.
13.
14.
15.
16.

l7.

Bromiany
Chlorek winylu
Chlorki
Chrom

Cyjanki
Dieldryna

18. Endryna
1

9.

1,2-dich|oroetan

20. Epichlorohydryna

2l.

22.
23.
24.
25,
26.

Fluorki

Heptachlor
Heptachlor epoxyd
Indeno (1,2,3-c,d) piren
Izodryna

Kadm
27. Międź

paramein rni},lobiologiczne, fizykochemiczne zawarte w

B" oraz dodatkowe parametry ciremiczrre załącznika nr 1 tabela

dezynfekcji wody.

2.
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.

obe_jnlu_je

D

dwznlk

do rozporządzenia

rr zależnościod stosorranrch

metod

28. Nikięl

29. Ołów

30. l pesĘcydów
31. Rtęć

32. Selen
33. ) trichloroetenu i tetrachloroetenu
3a. Glin (Al)
35. Mangan
36. Ogólny węgiel organiczny (OWO)
37. Siarczany
38. Sód
39. Sześciochlorobenzen
40. Tetrachloroetan
4

l.

Tribromomętan (chloroform)

42. Trichloroeten

43. Trihalometany - ogółem (' THM)
44. Dibromochloromętan
45. Bromedichlorometan
46. Utlenialność z KMnO+
47. Żelazo
48. pp'-DDD
49. pp'-DDE
50. pp'-DDT
5l. pp'-DMDT
52. r-HCH
53. u-HCH
54. B- HCH
55. , THM
56. , WWA
57. Aldryna
58. Clostridium perfiingens (łącmie ze sporami)
59. Enterokoki
60. Bakterie grup1 coli
61. Escherichia coli
62. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC
63. Barwa
64. Mętność
65. Smak
66. Zapach
67. Stężenie jonów wodoru (pH)
68. Przewodnośćelektrycma
Po dokonaniu oceny okresowej i po ailalizie wynikóri badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor

w

Słubicach informuje, że mieszkńcy miejscowości: Rzepin, Gajec, Drzeńsko, Radów,
RadóweĘ §tarków, Lubiechnia Wielka, Serbówo Sułów, Starościn i Maniszewo korzystali z wody
Sanitarny

Przeznaczonej do sPorycia dobrej jakoŚci,

a mieszkńcy miejscowości: Kowalów z wody okresowo

lrwestionowanej.

Na dzień 31.12.2018r. mieszkańcy gminy Rzepin korzystali z wody przeznaczonej do §pożycia
odPowiadającej rvymaganiom rozporąilzenia MinistraZdrowiaz dnia 07 grudnia 20t7r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przezludzi@z.U. 2017 poz.2294t.D.
Otrąvmują:

l. Pan Sławomir Dudzis
Burmistrz Gminy Rzepin
69-1l0 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy

2.

Na

l

Do wiadomości:
1,

Ęrzedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO" Sp, z o.o.
ul. Mickiewicza 79; 69-110 Rzepin

M. M./L.K.P.

"fii.','#?H§f##Ii,'ł'
lok ned
Jadffiffioń}as
specja'i5is
żoicwia rublicznego

Tab. nr 1. Punkty monitoringowe tzw. punkty zgodnościzlokalizowane na
zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spoĘcia w gminie Rzepin.

Lp. Nazwa wodociągu
1

2

J.

4.

5.

6.

Wodociąg
publiczny
w Rzepin

Wodociąg
publiczny w Gajec
Wodociąg
publiczny w
Serbów
Wodociąg
publiczny
w Sułów
Wodociąg
publiczny w
Lubiechnia wielka
Wodociąg

publicznl

rr

Radór.r
7.

Wodociąg
publiczny w

kowalowie

8.

9.

10,

11

Wodociąg
publiczny w
Drzeńsko
Wodociąg
publiczny w
Starków
Wodociąg
publiczny w
starościn
Indywidualne
ujęcie dla
Maniszewa

Punkt pobrania próbek wody
Nadzór sanitarny PPIS
kontrola wewnętrzn a zaHadu
SUW - woda uzdatnioną
suw - woda uzdatniona
przy ul. Malinowej i Al.
Al. Wolności
Wolności
SUW - woda uzdatniona ul.
Malinowa
Sieć- ul. Mickiewicza 79
Sieó - ul. Mickiewicza79
Sieć - ul. Słubicka 64
Sieó - ul. E. Orzeszkowei 37
Sieć - ul. Chrobrego 20
Sieć- Kościuszki 53
suw - woda uzdatniona
suw - woda uzdatniona
Sieć

-

Gajec 36

Sieć -Gajec 7

suw - rvoda uzdatntona
Sieć - Serbów 38

suw - woda uzdatniona
Sieó - Serbów 37

SU\\'-uoda uzdatniona
Sieć - Sułólr nr 52

suw - woda uzdatniona
Sięć - Sułów 20

suw

SUW

Sieć
57

- woda uzdatniona

- Lubiechnia Wielka

suw- woda uzdatniona
Dodarlatla do sii:ci
Siec -Radóu -ł2
suw- woda uzdatniona
Sieć * Rzepińska 3b
Sieć- Radowska27 - Stacja
Paliw Orlen
suw- woda uzdńntona

-

- r.ł,oda uzdatniona

Sieć -rrr Lubiechnia \\-ielka

suw-

8

woda uzdatniona

Siec -Radow 12
SU\\i - rł,oda uzdatniona
Sieć- Rzepińska nr 5

Sieć- Słubicka 26.Ą

suw-

woda uzdatniona

Drzeńsko 57
woda uzdatniona
(dwa pobrania)

Sieć

- Starków rrr 11
suw- woda uzdatniona
Sieć - Starościn11

Sieć

hydrofornia- woda
uzdatniona
Sieć - Maniszewo nr

hydro fornia- woda uzdatniona

Sieć

suwSieć

(dwa pobrania)

5

- Drzeńsko

19

suw

- woda uzdatniona

suwSieć -

Starkórv nr 11
woda uzdatniona
Starościn 23

Sieć - Maniszewo - biuro nr 6
Sieó - Maniszewo nr 7

obszarze

