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OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY
Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 t, w sprawie jakoŚci wody
przemaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2ż94) Państworvy Powiatowy Inspektor

Śanitarny w Słupcy dokonał oceny jakości wody w okresie od 6 czerwca 2018 r. do 25 września 2018

r.

na

podstawie:

1.

Sprawozdań zbadafipróbek wody przeznaczonej do spozycia przez|udzi:

- wykonanych w ramach nadzoru nad jakościąwody:
. Nr W _ 859-86aD018 z dnia 28.09.2018 r. wykouąny.ch vzęz_Qldzi4_la!_otalqryjny Pow_iatowej
Stacj i San itamo-Epidemio lo gicznej w Konini e,

wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody:
Nr:' sBl5ż6ż3l06lż0l8z dnia 12.06.20l8 r., 3B15262410612018 z dnia 12.06,2018 r.,
S8/52008/0612018zdnia 11.06.20l8 r., SB/520071061201,8zdnia 11,06.2018 r,,3B164275107l20I8z
dnia 09.07,20l8 r., 5B16427610712018 z dnia 09.07.20l8 r,, 58/6657ll0712018 z dnia l3.07.20l8 r.,
3p,1665'72107l20l8 z dnia 13.07.2018 r., SB/7552510812018 z dnia 07.08.2018 r., SB/75l33l08l20l8 z
dnia 06.08.2018 r., SBl'755ż6108/2018 z dnia 07,08.2018 r., SB/8733810912018 z dnia l0.09,2018 r,,
S8/87340/0912018 zdnia l0.09.20l8 r., 58/8683ll09l20|8 zdnia 10.09.2018 r., 58/8682910912018 z
dnia 10.09.2018 r.,
-

ż. Prowadzonego

nadzoru nad jakościąwody zgodnie z zapisem § 20 ww. rozporządzęnia

STWIERDZA
prrydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Kąpiel w zakresie
ornacronych parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych
określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia ż0117 r, w sprawie jakości wody
przęznaazonej do spoĄciaptzez\udzi(Dz.U. z2017 r. poz. 2294),
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OKRESOWA OCENA O JAKOŚCI WODY
Na podstawie § 22 rozporuądzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 20I'7 r. w sprawie jakoŚci wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. paz, 2294) Państworvy Powiatowy Inspektor

Śanitarny w Słupcy dokonał oceny jakości wody w okresie od 6 czerwca 2018 r. do 25 września 20l8

r.

na

podstawie:

1.

Sprawozdań zbadańpróbek wody przemaczonej do spożycia przezludzi:

wykonanych w ramach nadzoru nad jakościąwody:
Nr W _ 857-85812018 z dniaż8.09.ż018 r, łvyko_nanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej
Stacj i San itarno-Epidemiologicznej w Koninie,
-

wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody:
Nr: 3B15ż62610612018 z dnia l2.06,2018 r., 3B1526ż6106lż018 z dnia |2,06.2018 r.)
S8/52009/0612018 zdnia l1.06.20l8 r., SB,/520l010612018 zdnia l1.06.2018 r.,3B16427ll0712018 z
dnia 09,07.2018 r,, 39164ż7410'l12018 z dnia 09.07.2018 r., S8/66574107l20I8 z dnia l3.07.2018 r,,
SBl66573l07l2}1r8 zdnia l3.07.2018 r., 58/78601l08l20l8 zdnia 16.08.2018 r., SB/7552810812018 z
dnia 07.08.2018 r., SBl75527108/20l8 z dnia 07.08.2018 r., SB/87339l09lż01,8 z dnia 10.09.2018 r.,
SB/87341/0912018 z dnia 10.09.2018 r., S8/8683"l 10912018 z dnia 10.09.2018 r., 58/86834109/2018 z
dnia 10,09.2018 r.,

-

2.

prowadzonęgo nadzoru nad jakościąwody zgodnie z zapisem § 20 ww. rozporządzenia

STWIERDZA
prrydatność wody do spoĘcia prz,ez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Giewartów
Holendry w zakresie oznaczonyah parametrów mikrobiologicznych, chemicznych, organoleptyczrrych i
fizykochemicznych określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie
jakościwody przeznaczonej do spoĄcia przezludzi (Dz. U. z20l7 r.poz.ż294).
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