
                                                                                           Hajnówka, dnia  2019.05.28
 
                                                                                           Wodociągi Podlaskie spółka z o. o.
                                                                                           ul. Elewatorska 31
                                                                                           15-620 Białystok                                                                                                                                                                                                                                  
 HK.4410.44.2019
     
                                       Ocena  jakości wody do spożycia przez ludzi
                                                         z wodociągu Klejniki

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniem  Nr 
220642/19/SOK z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i 
bakteriologicznych 1 próbki wody z wodociągu Klejniki pobranej  w stacji uzdatniania wody  
w ramach kontroli wewnętrznej administratora dnia  13.05.2019r. 

   stwierdza, że 

 próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017r.  w  sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U.  z 2017r. poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez 
ludzi.

 Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego 

próbek wody z tego wodociągu.

                                                                                                       

z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

Nina Trendowska                                                                                   

Otrzymują :
1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.

ul. Elewatorska 31
            15-620 Białystok                                                                                                                                                                                                                                  

2. a/a
Do wiadomości:

1. Wójt Gminy  Czyże (ePUAP) 
2. Wójt Gminy Narew (ePUAP)                                                                                                                                                                                                                                                                         
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HK.4410.35.2019                                                                  Hajnówka, dnia  2019.05.24 
    
                                                                                               Wodociągi Podlaskie  Sp. z o. o.

                               ul. Elewatorska 31
                               15-620 Białystok                                                                                                                                                                                          

     
                                 Ocena  jakości wody do spożycia przez ludzi
                                               z wodociągu Czyże

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 12 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 
2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniem  Nr LPW.9051.551.2019.2985.772, Nr 
LPW.9051.551.2019.2986.773, Nr LM.9051.777.2019.2987.1009, Nr LM.9051.777.2019.2988.1010  
z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek 
wody z wodociągu Czyże,  pobranych w stacji paliw Zbucz 2A oraz u odbiorcy indywidualnego  w 
Kuraszewie 158  w dniu  14.05.2019r.

   stwierdza, że 

 próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U.  z 2017r. 
poz. 2294), w związku z czym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek 
wody z tego wodociągu.

                                                                                                                 Z up. Państwowego Powiatowego 
                                                                                                                 Inspektora  Sanitarnego w Hajnówce
                                                                                                                 Nina Trendowska

Załączniki:
Sprawozdanie: Nr LPW.9051.551.2019.2985.772,  Nr LPW.9051.551.2019.2986.773, 
                           Nr LM.9051.777.2019.2987.1009,   Nr LM.9051.777.2019.2988.1010

Otrzymuja :
1. Wodociągi Podlaskie  Sp. z o.o.
    ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:                                
1. Wójt Gminy Czyże (ePUAP)                                                                                                                                                                                                                                                                               
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