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OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spózycia pyzez|udzi z wodociągów publicznych zaopatrujących

gminę Rzepin za okres 2021 roku

Działającna podstaw ie ań. 4ust. l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z2Ożlr.,poz. I95 j.t.), art.3 ust. l i art. 12 ust. l i 5 ustawy zdniaTczęrwca ŻOOt r.

o zbiorowym zaopatrzenil w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekólv (Dz,tJ.20żO.żOż8 tj.) i § 22 ust. l
rozporządzenia Ministra. Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia

przezludzi (Dz. U. zż0I7r. poz.2ż94j.t.), po zapoznanil się ze sprawozdaniami z badań próbek wody

pobranych lv ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO" Sp. z o. o. łv Rzepinie, Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Słubicach dokonał okresowej oceny jakości wody przeznaezonej do spoĘcia przez ludzi dla

gminy Rzepin.

Wodociag publiczny w Rzepinie ul. Al. Wolności i ul. Malinowa

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością rvody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli łvełvnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki łvody. W związku znadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 5 próbki i 1 próbkę w ramach parametrółv grupy B, natomiast w ramach kontroli

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

Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze stĄch punktółv monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez

wodociąg publiczny w Rzepinie zgodnie z za&vierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez

PSSE (tab. nr l).
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W analizowanym okresie nie strvierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody

lvykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i rvewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki wody zostaĘ pobrane w zakresie badań zgodnie z zńącznikięm I ,,Parametry i wartości

paramelryczne, jakim powinna odpowiadać woda " określonyrr w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07

grudnia 20l7r. rv sprarvie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z ż0I7 poz, żż94 tj.),

odpowiadaĘwymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

\todocieg publicmv w Gaicu

W ramach prowadzonęo przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Slubicach nadzoru nad jakością rvoĄ pftezl]aczonej do sporycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodne Kanalizacljnego ,"EKO" Sp. 
" 

o. o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań

fizykochemiczrrych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym 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 parametrów grupy B.Wszystkie próbki zostĄ pobrane ze stĄch

punktów monitoringowych na obszarze zaopatzenia w rvodę przez rvodociąg publiczny w Gajcu zgodnie

z za1vierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. rn l).

W roku 2021 wydano 1 decyzje stwierdzające brak przydatności wody do ŚpoĘcia przez ludzi:

Decląia NR-HK-IlA/202l zdnia 0.ł.06.2021r., krvestionowano 2 próbki wody pobranej w ramach kontroli

wewnętrznej:

- z punktu probierczego zamontowanego na Stacji Uzdatniania Wody-rłpds (nr próbki II9344l05lż02I),

stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego: bakteńe grupy coli rv ilości 33 jtk/100 ml przy

największej dopuszczalnej wartości 0 jtkll00 ml

- z punktu probierczego zamontowanego na sieci wodociągorvej sieć - Gajec 7 (nr próbki 1|9345105120żI),

§twierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego bakteńe grupy coli rv ilości 43 jtld100 ml przł

największej dopuszczalnej rvańości 0 jtldl00 ml. Decyzja krótkoterminowa tnvała od 04.06.20ż7r. do

14.06.ż0żIr. Przyczyny skazenia nie udało się ustalió, wg ośrviadczenia administratora nie łłystąpiła żadna

awaria, ani nie było przenvania ciągłości lvody.

Wszystkie inne pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie z zńącznikiem

1 ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpołviadać woda" określonym w rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0I7r. rv sprawie jakości lvody przeznaczonej do spoĄzcia przez hldzi

(Dz. U. z ż0I7 poz. żż94 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym

określonym w ilw rozporządzeniu.
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wodocieg oublicznv serbowie

W ramach Prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
r §hlricech nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Praodsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,fKO" Sp. 
" 

o. o. w Rzepinie w roku 202t pobrano do badań

fi4tochemicznYch i mikrobiolo gicznychpróbki wody. W mviązkl z nadzoremsanitarnym w ramach zakresu

Pametrów gupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontł,oli wewnętrznej 2 próbki w ramach parametrów

8I|IPY A i i 1 próbkę w ramach parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze stŃych punktów

monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Serbowie zgodnie

zzatwierdzonym harrnonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. rrr l).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnychprzekłoczeńw pobranych próbkach wody wykonanych

w ramach nadzoru sanitamego i wewnętrznej kontroli adminisfoatora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki
wodY zostĄ Pobrane w zakresie badń zgodnie z zŃącuikiem I ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim

Powinna odpowiadaĆ woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia żO7]r. w
sPrawie jakoŚci wody przeznaczonej do spoĄcia przez lldzi (Dz. U. z ż0I7 poz. 2294 tj.), odpowiadaĘ
wYmaganiom mikrobiologicznym i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w sułowie

\\' ramach prorvadzonęo pmez Parństwowego Powiatowego InspeĘlory Sanitarnego
w Stubicach nadzoru nad jakoścĘ woĘ ytsaacznnej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. rv Rzepinie rv roku 202| pobrano do badań

fizYkochemicznYch i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametrów grupy A 2 próbki i 1 próbkę w ramach parametrów supy B, natomiast w ramach kontroli
wewnętrznej 2 Próbki w ramach zakresu parametrów gupy A. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze stĘch
Punktór,v monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w rvodę przez wodociąg publiczny w Sułowie zgodnie z
zatrvierdzonym harmonogramem pobierania próbek wody przezpssE (tab. nr l).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody

wYkonanYch w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

Pobrane Próbki wodY zostaĘ pobrane w zakresie badań zgodnie z zŃącznikięm I ,,parametry i wartości

ParametrYczne, jakim Powinna odpowiadać woda" określonlzm w rozporządzeniu MinistraZdrowiaz dnia0]
grudnia Ż0I7r. w sprałvie jakoŚci wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z2017 poz. żż94 tj.),
odPowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.
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wodociae publicznv w Lubiechni wielkiei

W ramach prowadzonęo przu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością §vd}, uz:enaczorrej do sporycia przez ludzi i konholi wewnętrznej

Przedsiębiorsnva Wodno- Kanalizaryjnego ,§KO" Sp. z o- o. w Rzepinie w roku 2021 pobrano do badań

fił*ochemicznych i mikrobiologicznych pńbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametnórł" gnpy A 2 pńbki i l pńbkę w ramach zakresu parametrów grupy B, natomiast w ramach

kontroli wctrnętlznei 2 pńbki w ramach akresu parametrórv grupy A. Wsrystkie próbki zostaĘ pobrane ze

sta§ch prmltów monitoringowych.na obszarze zaopatzeniaw rvodę przez wodociąg publiczny w Lubiechni

Wielkiej zgodnie z zatnierdzonlłm harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE (tab. nr l).

W analizowan5rm oknesie nie stwierdzono żadnych przekroczeń w pobranych próbkach wody wykonanych

lv ramach nadzoru sanitanego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wsrystkie pobrane próbki

wody zostĄ pobrane w zakresie badan zgodnie zzałączlil<lem l ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim

powinna odpowiadać woda" określonym w rozpotządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia ptzezluózi @z. U. z2017 poz.2294 tj.), odpowiadaĘ

wymaganiom mikrobiologicznym i lirykochemicznym określonym *,wlry rozpoządzeniu.

wodociag publiczny w Radowie l

\Y ramach pron-adzonego przez Państwowego 'Połviatowego rnspektora Sanitarnego

w Slubiech nadzoru nad jakością wody pzezraczonej do spozycia przez lldzi i kontroli wełvnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp, z o. o. lv Rzepinie rv roku 202l pobrano do badań

fizykochemiczrych i mikrobiologicznych próbki rvody. tI zltiązkllznadzorem sanitarnym rv ramach zakresu

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

kontroli wewnętrznej 3 próbki w ramach zakresu parametrórv gupy A. Wsrystkie próbki zostaĘ pobrane ze

'śtałycłr punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczry w Radowie

zgodnie zzahvierdzonym harmonogramem pobierania próbek rvody zatwierdzonymi przez PSSE (tab. nr l).

W roku 2021 wydano 1 decyzje strvierdzają rvaruŃową prrydatności wody do spoĄcia przez|udzi:

Decyzja IYR-HK-27/'/2OżL z dnia 05.|l.ż02lr., kwestionorvano l próbkę wody pobranej w ramach kontroli

wervnętrznej:

- z punktu probierczego zamontolvanego na Stacji Uzdatniania Wody-wpds (nr próbki 0863Iż|IUżOżI),

stwierdzono przekroczenia parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli w ilości 6 jtV100 ml przy

największej dopuszczalnej wańości 0 jtV100 ml. Decyzja krótkoterminowa trwała od 05.1L2OżIr, do

15.1I.żOżIr.Przyczyny skażenia nie udało się ustalić, wg oświadczenia administratora nie wystąpiłażadna

ar,varia, ani nie było przerwania ciągłości wody.

'-,'-*Ę,r*|



Ws4'stkie inne pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie z załącznlkiem

l ,Punetry i warlńci parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określonym w rozporządzeniu

Minisna Z&owia z dnia 07 grudnia 20I7r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz U- z 2017 pz. 2ż94 tj.), odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym

okrGśloryn w wlłv rozporządzeniu.

wodociag publicznv w Dzeńsku

W ramach prowadzonego przez Państw,owego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Slubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. , o. o. w Rzepinie w roku 202l pobrano do badań

fizykochemicnrychi mikrobiologicznych próbki wody. W nviązku znadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostŃy pobrane ze stĄch puŃtów monitoringowych na obszarze

zaopatrzenia w wodę przez wodociąg publiczny w Drzeńsku zgodnie z zatlvierdzonym harmonogramem

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

W analizowanlłn okresie nie stwierdzono żadnych przel<roczeń w pobranych próbkach wody

nvkonanych rv ramań nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki rvodv zosta\, pobrane rv za}iresie badń zgodnie z załącznkiem I ,,Parametry i wartości

FaWe, jńn pwUu @viffi wda - &ślonym w r ozporządzeniu Ministra Zdr owia z dnia 07

grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. z20I7 poz.2ż94 tj,),

odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w dw rozporządzeniu.

wodociag publiczny w starkowie

" W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Słubicach nadzoru nad jakością wody przeznaczolej do spoĄcia przez ludzi i kontroli lvewnętrznej

Przedsiębiorstrva Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. , o. o. w Rzepinie .w roku 202l pobrano do badań

fią'kochemiczrrych i mikrobiologicznych próbek wody. W związku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

Parametrórv supy A 2 próbki, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu

Parametrórv supy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze

staĘch puŃtów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia lv wodę przez łvodociąg publiczny w Starkowie

zgodnie zzatwierdzonlłn harmonogramem pobierania próbek wody przez PSSE

(tab. nr l).

W analizołvanym okresie nie stwierdzono żadnych przel<roczeń w pobranych próbkach wody

wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki lvody zostĄ pobrane r,v zakresie badń zgodnie z zńącznlkiem I ,,Parąmetry i wartości

parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określon}.m w rozporządzeniu Ministra Zdrolvia z dnia 07

,-,,-*,Ę,el



grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U. z ż0I7 poz. żż94 tj.),

odpowiadaĘ wymaganiom mikrobiologicznym i firykochemicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

wodociag publiczny w starościnie

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

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

Przedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku 202| pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W związku z nadzorem sanitarnym r,v ramach zakresu

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

wewnętrznej 1 próbkę w ramach zakresu parametrów grupy A i 1 próbkę w ramach zakresu parametrów

grupy B. Wszystkie próbki zostały pobrane ze stĄch puŃtów monitoringowych na obszarze zaopatrzeniaw

wodę przez wodociąg publiczny łv Starościnie zgodnie z zatlvierdzonym harmonogramem pobierania próbek

wody przez PSSE (tab. nr l).

W analizowanym okresie nie stwierdzono żadnych przehoczeń w pobranych próbkach wody

łłykonanych w ramach nadzoru sanitamego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie z zńącznlkiem I ,,Parametry i wartości

parametryczne, jakim powinna odpowiaclać woda" okretślonym rv rozporządzeniu Ministr a Zdrowia z dnia 07

grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ladzi (D". U. z ż0I7 poz. 2ż94 tj.),

odpowiadaĘ 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 przeznaczonej do spożycia przez ludzi i kontroli wewnętrznej

?rzedsiębiorstwa Wodno- Kanalizacyjnego ,,EKO" Sp. z o. o. w Rzepinie w roku żOż1 pobrano do badań

fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbki wody. W zrviązku z nadzorem sanitarnym w ramach zakresu

parametrów grupy A 4 próbki, natomiast w ruliązku z kontrolą wewnętrzną pobrano 4 próbki w ramach

zakresu parametrów grupy A i 1 w ramach zakresu parametrów grupy B. Wszystkie próbki zostaĘ pobrane ze

stĄch punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia rv lvodę przez wodociąg publiczny w Kowalowie

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

W analizolvanym okresie nie str,vierdzono żadnych przekroczeń lv pobranych próbkach r,vody

wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego i wewnętrznej kontroli administratora wodociągu. Wszystkie

pobrane próbki wody zostĄ pobrane w zakresie badań zgodnie z załącnlikięm I ,,Parametry i wartości

parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" określoryłn w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07

grudnia 20I7r. w sprawie jakości lvody przeznaczonej do spoĄcia przezlttdzi (Dz. U. z ż017 poz. ż294 tj.),

oilpovriailĄ wymaganiom miktobio\ogicznym i§zykochemitznym okreś\on;mw wŃ tozpotządzeniu.
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Indywidualne uiecia wody w Maniszewie Łowieckiei Korporacii Exportowei ..Maniszewo"

W ramach prowadzonego przezPństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nadzoru

nad jakością wody przeznaczonej do spożycia ptzezludzii kontroli wewnętrznej Indl.rvidualnego Ujęcia Wody

w Maniszewie Łowieckie Korporacja Exportowa w ,,Maniszewo" w roku 2021 pobrano do badań

fizykochemiczrych i mikrobiologicznych próbki wody w związkuznadzorem sanitarnym r,v ramach zakresu

parametrów grupy A 1 próbkę i 1 w ramach zakresu palametrów grupy B, natomiast w ramach kontroli

rvewnętrznej 2 próbki w ramach zakresu parametrów grupy A. Wszystkie próbki zostĘ pobrane ze stĄch
punktów monitoringowych na obszarze zaopatrzenia w wodę przez administratora Indywidualnego Ujęcia

Wody w Maniszewie Łowiecka Korporacja Exportowa ,,Maniszewo" zgodnie z zatwięrdzonym

harmonogramem pobierania próbek wody przezPSSE (tab. nr l).

W roku 2021 wydano 1 decyzje stwierdzają brak przydatności wody do spożycia przezlrudzi:

DecyzjaNR-HK-20 N202l z dnia 06.10,202lr., kwestionowano 1 próbkę wody pobranej w ramach kontroli

wewnętrznej:

- z punkfu probierczego zamontowanego na sieci wodociągołvej Maniszewo nr 6 stwierdzono przekoczenia

parametru mikrobiologicznego: Enterokoki kałowe rv ilości 2 jtWI}} ml wody sieć Maniszelvo 6 przy

najv,lyższej dopuszczalnej ilości dla tego parametru wynosi 0 jtk/l00ml rvody.

- Liczba bakterii ,grupy coli w ilości 36jtt/l00ml sieć Marriszórvo 6 prry najwyższej

dopuszczalnej ilości dla tego parametru rwnosi 0jtki 100ml wody.

Decyzja krótkoterminowa trwała od 06.10.202lr. do lS.W.żOżIr.

m ikrob iolo g iczne go m o gły byó wykonyw anę działania napr aw czę pr ry

W analizorvanym okresie nie stwierdzono żadnychprzekroczeńw pobranych próbkach wody wykonanych

lv ramach nadzoru sanitamego i rvewnętrznej kontroli adminisfoatora wodociągu. Wszystkie pobrane próbki

.rvody zostaĘ pobrane w zakresie badń zgodnie z zńącznlkiem I ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim

powinna odpowiadać woda" określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0I7r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. żż94 tj.), odpowiadaĘ

wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym okreśIonym w w/ly rozporządzeniu.

Pralvdopodobnie przyczyną skażenia

redukcji parametru azotarty w wodzie.
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Zakres badań próbek wody zgodny z załącznkięm 2 ,,Parametry objęte monitoringiem" okreś|onym

w rozporządzeniu MinistraZdrowiaz dnia 07 grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przezh,ldzi (Dz. U, z2077 poz.żż94 tj.) obejmuje:

Monitońne kontrolny obejmuje parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne zawarte w załączniku nr 1

,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna odpowiadać woda" w punkcie A ,,ParameĘ

milrrobiologiczne" arazw punkcie C ,,Parametry wskaźnikowe " w tabeli nr 1 ,, Wymagania miltrobiologiczne"

i tabeli ż ,,Wymagania organolepĘczne i fizykochemiczne" określone w rozpotządzenia Minisfta Zdrowia

z dnia 07 grudnia 20I7r. (Dz, U.20I7.żż94) dodatkowo został rozszętzony o parametr mikrobiologiczny

enterokoki.

l. Escheńchia coli (E. coli)
ż. Bakterie grupy coli
3. Ogólna liczba mikroorganizmów rv temperaturze żż" C
4. Barwa
5. Mętttośó
6. Smak
7. Zapach
8. Stężenie jonów wodoru (pH)
9. Przervodność elektrycma
l0. Enterokoki

Monitoring przegladowy obejmuje parameĘ mikrobiologiczne i firykochemiczne zawarte

w zŃączniku nr I ,,Parametry i wartości parametryczne, jakim powinna o,dpowiadać woda" w punkcie A

,,Parametry milcrobiologiczne" i r,v puŃcie B ,,Parametry chemiczne" oraz w puŃcie C ,,Parametry

wskaźnikowe" w tabeli nr l ,,Wymagania mikrobiologiczne" i tabeli 2 ,,Wymagania organoleptyczne

"ifizykochemiczne" określonew rozporządzeniuMinistraZdrowia zdniaO7grudniaż0I7r.(Dz.U.2017.żż94)

niektóre parameĘ dodatkowe są w zależności od stosowanych metod dezynfekcji wody.

l. Aldryna
2. AnĘmon
3. Arsen
4. Jon amonu
5. Azotany
6, AzoĘny
7. Benzen
8. Benzo(b)piren
9. Benzo (ghi) perylen
10. Benzo(k) fluoranten
11. Bor
12. Bromiany
13. Chlorek winylu
14. Chlorki
15. Chrom
16. Cyjanki

,-,'-*Ę,e Iii',"'i,,-



t

tr
Ę,

F-
P,
ł_,

i;

17. Dieldryna
18. Endryna
19. |,Z-dichloroetan
20. Epichlorohydryna
2l. Fluorki
22. Heptachlor
23. Heptachlor epoxyd
24. Indeno (1,2,3-c,d) piren
25.Izodryna
26. Kadm
27. Międź
28. Nikiel
29. Ołów
30. Epestycydów
3 l. Rtęć
32. Selen
33. l trichloroetenu i tetrachloroetenu
34. Mangan
35. Siarczany
36. Sod
37. Sześciochlorobenzen
38. Tetrachloroetan
39. Tribromometan (chloroform)
40. Trichloroeten
4 1. Dibromochlorometan
42. Bromedichlorometan
43. Utleńalność z KMnOł
44. Żęlazp , .,:,,.

45. pp'-PPP
46. pp'-DDE
47. pp'-DDT
48. pp'-DMDT
49. r-HCH
50. cr-HCH
51. p_ HcH

" 52. , THM
53. , wWA
54. Enterokoki
55. Bakterie grupy coli
56. Escherichia coli
57. Ogólna liczbamikroorganizmów w 2ż"C
58. Barwa
59. Mętnośó
60. Smak
6I. Zapach
62. Stężenie jonów wodoru (pH)
63. Przewodnośó elektryczna

§-:i1.1,.;63

Na podstawie analizy wyników badań wody pobranej z wodociągów publicznych Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Sfubicach dokonał oceny okresowej za rok 2021 stwierdzając, że mieszkńcy

miejscowości: Rzepin, Drzeńsko, Radówek, Starków, Lubiechnia Wielka, §erbów, §ułów, Starościn,
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Kowalów i Maniszewo korzystali z wody przeataczolej do spozycia dobĘ jakości przez caĘ rok, natomiast

mieszkńcy miejscowości Gajec i Radów z wody okresowo kwestionowanej.

Na dzień 31.12.2021r. mieszkańcy gminy Rzepin korzystali z wody przeznaczonej do spożycia

odpowiadającej wymaganiom rozporząilzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie

jakości wody przeznaczonej do spożycia przezluilzi (Dz.IJ. 2017 poz.2294 t.j.).

Otrzymuja:
l. pm sławomirhdzis

BurmistrzGminy Rzepin
69-110 Rzepin, ul. Plac Ratuszowy l

2. Na
Do wiadomości:
_|-.Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne,,EKO" Sp, z o.o.
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Tab. nr 1. Punkty monitoringowe trw. punkĘ zgodności zlokalŁowane na obszarze
zaopatrywania w wodę przeznaczoną do spoĘcia w gminie Rzepin.

Lp, Nazwa wodociągu punkt oobrania oróbek wodv
Nadzór sanitarnv PPIS kontro la wewnętrm a zal<ł.adu

1 Wodociąg
publiczny
w Rzepinie

SUW - woda uzdatniona,
przy uI. Malinowej i Al.
Wolności

suw - woda uzdatniona
A1. Wolności
suw - woda uzdatniona
ul. Malinowa

Sieć - ul. Mickiewicza79 Sieć - ul. Kościus7ki 53

Sieć - ul. Chrobreso 20 Sieć - ul. E. Orzeszkowei 37
Sieó - ul. Słubicka 64 Sieć - ul. Mickiewicza79

Sieć - ul. Moniuszki29a
2. Wodociąg

publiczny w Gajcu
suw - woda uzdatniona suw - woda uzdatnrona

Sieć - Gaiec 36 Sieć - Gaiec 7
J- Wodociąg

publicmy
w Serbów

suw - woda uzdatniona suw - woda uzdatruona
Sieó - Serbów 38 Sieć - Serbów 37

4. Wodociąg
publiczny
w Sułów

suw -woda uzdatniona suw - woda uzdatntona
Sieć - Sułów nr 52 Sieć - Sułów 20

5. Wodociąg
publiczny w
Lubiechnia wielka

suw - woda uzdatntona suw - wodaużdatniona
Sieć - Lubiechnia Wielka 57 Sieć =ttńbchnia Wielka 8

6. Wodociąg
publiczny
w Radów

suw- woda uzdatniona
nodawana do sieci

suw- woda uzdatniona

Sieć -Radów 42 Sieć -Radów 12

7. Wodociąg
publiczny
w kowalowie

suw- woda uzdatniona suw - woda uzdatniona
S eó - Rzeoińska 3b Sieć- Rzeoińska nr 5
Sieć- RadowskaZ7 - Stacja
Paliw Orlen

Sieó- Słubicka26

8. Wodociąg
publiczny
w Drzeńsko

suw- woda uzdatniona suw- woda uzdatniona

Sieć - Drzeńsko 57 Sieć - Drzeńsko l9
9. Wodociąg

publiczny
w Starków

suw- woda uzdatniona suw - woda uzdatniona

Sieć - Starków nr 11 Sieć - Starków nr 10a

10. Wodociąg
publiczny
w starościn

suw- woda uzdatniona suw- woda uzdatniona
Sieć - Starościn 11 Sieó - Starościn ZSL

11 Indywidualne
ujęcie dla
Maniszewa

Hydrofornia - woda
uzdatniona

Hydrofomia - woda uzdatniona

Sieć - Maniszewo nr 5 Sieć - Maniszewo nr 6
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