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                                                                                            Hajnówka, dnia 2021.03.25

                                                                                      Wójt Gminy Czyże
                                                                                       17-207 Czyże

HK.045.15.2021
Ocena obszarowa jakości wody za 2020r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce zgodnie z § 23 ust.1 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) przedstawia obszarową 
ocenę wody dla gminy Czyże za 2020r. 

 
Na terenie gminy Czyże w 2020r. nadzorem sanitarnym objęto 2 wodociągi 

zbiorowego zaopatrzenia: Czyże i Klejniki.

1. Wykaz producentów zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z 
wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, wielkość produkcji wody i liczba zaopatrywanej 
ludności.

Liczba mieszkańców gminy Czyże na koniec 2019r. (wg GUS) wynosiła 1960 osób. Z 
wody o kontrolowanej jakości korzystało 1873 osób, natomiast 87 osób korzystało z 
własnych źródeł wody. Część mieszkańców gminy zaopatrywanych było w wodę z 
wodociągu Orla* (powiat bielski).

Lp. Producent wody
/adres, nazwa/

Eksploato 
wany 
wodociąg

Zaopatrywane 
miejscowości

Produkcja 
wody 
m3/dobę

Liczba 
zaopatrywanej 
ludności

Czyże Czyże, Lady, Leniewo, 
Łuszcze, Kuraszewo, 
Kojły, Kamień, 
Wieżanka, Podwieżanka, 
Wólka, Szostakowo, 
Zbucz, Osówka, 
Podrzeczany, 
Rakowicze

152,00 12981. Wodociągi 
Podlaskie 
Sp. z o.o. 
ul. Elewatorska 31 
15-620 Białystok

Klejniki Klejniki, Leszczyny, 
Hukowicze

171,00 440

2. Gmina Orla
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla 

Wodociąg 
Orla *

Morze - 135
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2. Jakość i uzdatnianie wody.

 Sieć wodociągów funkcjonujących na terenie gminy była systematycznie monitorowana. 
Pomimo wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce nadzór nad jakością wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzony był zgodnie ustalonymi na rok 2020 
harmonogramami, zmianie w nielicznych przypadkach uległy jedynie miejsca poboru próbek 
wody.

        W 2020r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego do badań laboratoryjnych na terenie 
gminy Czyże pobrano 5 próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego. Próbki wody 
przekazywane były do badań laboratoryjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białymstoku.

       Oprócz nadzoru prowadzonego przez organy sanitarne, jakość wody do spożycia była 
kontrolowana również przez jej producenta w ramach kontroli wewnętrznej. Zbadano 11 
próbek wody w zakresie monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego. Badania 
jakości wody wykonywane były przez laboratorium Hamilton LTD Sp. z o.o. w Gdyni. 

W zakresie badanych parametrów jakości wody z wodociągów gminnych w 1 próbce 
wody pobranej z wodociągu Czyże stwierdzono przekroczenie  wartości parametrycznej 
mętności w ilości 2,3 NTU, przy  dopuszczalnej wartości 1,0 NTU. 

L.p. Eksploatowany 
wodociąg

Kwestionowane 
parametry/czas 
trwania przekroczenia

Jakość wody na 
koniec 2020r.

Uzdatnianie 
wody.

1. Czyże mętność/15 dni przydatna odżelazianie

2. Klejniki - przydatna odżelazianie

Mętność w wodzie stanowi wartościowy wskaźnik oceny jakości wody na różnych etapach 
jej uzdatniania i dystrybucji, przydatny zwłaszcza jako wskaźnik skuteczności procesów 
oczyszczania. W szczególności wysokie lub zmienne jej wartości mogą wskazywać na 
pogorszenie jakości wody ujmowanej lub sygnalizować nieprawidłowości w procesie 
uzdatniania wody albo w stanie technicznym systemu dystrybucji.

3. Reakcje niepożądane.
W 2020r. nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na 

obszarze gminy. 

4. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze.
Z uwagi wystąpienie podwyższonej wartości parametrycznej mętności prowadzone 

było postępowanie administracyjne zakończone decyzją umarzającą. W związku z poprawą 
jakości wody. 
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Działania naprawcze polegały na sprawdzeniu procesu technologicznego i poprawności pracy 
układu napowietrzającego oraz płukaniu filtrów.

   5. Wnioski.
Mieszkańcy gminy Czyże zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia 

ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych dla zdrowia oraz substancji 
chemicznych w ilościach nie zagrażających zdrowiu  konsumentów. 

                                                                                                 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czyże
    17-207 Czyże (ePUAP)
2. a/a
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