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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie art. 12
ust.l i ust.4; w związku z art.2 pkt.18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 139)
oraz §17.1. pkt.l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.
poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych
w zakresie monitoringu przeglądowego z wodociągów: Krasnybór, Bryzgiel, Nowinka
w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągów przesyła oceny
sanitarne wody celem wykorzystania w prowadzonym nadzorze nad jakością wody
w w/w wodociągach.
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Do wiadomości:
1.
2.

Wójt Gminy Sztabin (Ocena sanitarna wody - Wodociąg Krasnybór)
Wójt Gminy Nowinka (Oceny sanitarne wody - Wodociąg Nowinka, Wodociąg Bryzgiel))

i
N Ę Ł O
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMI btf0ÓfC3NA
URZĄD G
qłV
!vliii\jv n o w in k a
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKI^
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse augustowi(t iepoczta^Q16 - -

12 0 6

L dz

podpis..,i

Augustów, dnia 02.12.2016r.
HK.43.12.2016

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 31
15-620 Białystok

OCENA SANITARNA WODY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie
art.12 ust.l i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139)
oraz § 17.1., pkt.l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.
poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych
w dniu 24.10.2016r. w zakresie monitoringu przeglądowego, w ramach kontroli wewnętrznej
prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Nowinka. Badania zostały wykonane przez
Laboratorium Firmy JARS Sp. z o.o. Lajski w Legionowie w dniach 24.10.-27.10.2016r. oraz
24.10.-03.11.2016r. i opisane w Sprawozdaniach Nr 2444/10/2016/M/l z dnia 27.10.2016r.,
Nr 2444/10/2016/F/1 z dnia 03.11.2016r.
stwierdza, że:
woda w Wodociągu Nowinka jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie
parametrów objętych monitoringiem przeglądowym.

Uzasadnienie
Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody wykonanych
w dniach 24.10.-27.10.2016r. oraz 24.10.-03.11.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że
w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych
odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r. poz. 1989).
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OCENA SANITARNA WODY
Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄDCĘ
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie działając na podstawie
art.12 ust.l i ust. 4; w związku z art. 2 pkt. 18 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 139)
oraz § 17.1., pkt.l Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.
poz. 1989) oraz biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych
w dniu 24.10.2016r. w zakresie monitoringu przeglądowego, w ramach kontroli wewnętrznej
prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Bryzgiel. Badania zostały wykonane przez
Laboratorium Firmy JARS Sp. z o.o. Lajski w Legionowie w dniach 24.10.-27.10.2016r. oraz
24.10.-03.11.2016r. i opisane w Sprawozdaniach Nr 2445/10/2016/M/l z dnia 27.10.2016r.,
Nr 2445/10/2016/F/l z dnia 03.11.2016r.
stwierdza, że:
woda w Wodociągu Bryzgiel jest przydatna do spożycia przez ludzi w zakresie
parametrów objętych monitoringiem przeglądowym.

Uzasadnienie
Z wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody wykonanych
w dniach 24.10.-27.10.2016r. oraz 24.10.-03.11.2016r. przez w/w laboratorium wynika, że
w/w próbki wody w zakresie zbadanych parametrów bakteriologicznych i fizykochemicznych
odpowiadają wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015r. poz. 1989).
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