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17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10

tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
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Hajnówka, dnia 2023.03.27

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

HK.9020.45.2023                                       
                                         

Ocena  przydatności 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 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi    
(Dz. U. z 2017r. poz. 2294), w związku ze sprawozdaniami: Nr 109939/23/SOK i 
Nr 109942/23/SOK z przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i 
bakteriologicznych 2 próbek wody z wodociągu Czyże, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej 
do badania w dniu 01.03.2023r. w stacji uzdatniania wody oraz w Szkole Podstawowej nr 64 w 
Czyżach

stwierdza, że
próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 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.

Otrzymują :
1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o.
    ul. Elewatorska 31 , 15-620 Białystok
2. a/a
Do wiadomości:                                
1. Wójt Gminy Czyże

Czyże 98, 17-207 Czyże (ePUAP)  
2. a/a                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Ocena  przydatności 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 odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. 
poz.2294), w związku ze sprawozdaniami: Nr 109940/23/SOK i Nr 109943/23/SOK z 
przeprowadzonych badań organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych 2 próbek 
wody z wodociągu Klejniki, pobranych w ramach kontroli wewnętrznej do badań w dniu 
01.03.2023r. w stacji uzdatniania wody oraz w miejscowości Klejniki nr 128 

stwierdza, że
próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 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.

                                                                                                                
Otrzymują :

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

2. a/a
Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew (ePUAP)

2. Wójt Gminy Czyże
Czyże 98,17-207 Czyże (ePUAP)

3. a/a
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                                                                                               Hajnówka, dnia 2023.03.17

                                                                                      Wójt Gminy Czyże
                                                                                       Czyże nr 98
                                                                                       17-207 Czyże

HK.045.9.2023

Ocena obszarowa jakości wody za 2022r.

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 2022r. 

 
Na terenie gminy Czyże w 2022r. nadzorem sanitarnym objęto 2 wodociągi 

zbiorowego zaopatrzenia: Czyże i Klejniki.

Próbki wody pobierane były przez uprawnionych pracowników Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej i przekazywane do badań laboratoryjnych do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Białymstoku. 

Oprócz nadzoru prowadzonego przez organ sanitarny, jakość wody do spożycia była 
kontrolowana również przez producentów w ramach kontroli wewnętrznej. Badania jakości 
wody wykonywane były w laboratorium o udokumentowanym systemie jakości tj. Hamilton 
Poland LTD Sp. z o.o.  w Gdyni.

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 2021r. (wg GUS) wynosiła 1845 osób. Z 
wody o kontrolowanej jakości korzystało 1773 osób, natomiast 72 osoby korzystały z 
własnych źródeł wody. Część mieszkańców gminy zaopatrywanych było w wodę z 
wodociągu Orla* (powiat bielski).
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tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl
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Lp. Producent wody
/adres, nazwa/

Eksploato- 
wany 
wodociąg

Zaopatrywane 
miejscowości

Produkcj
a wody 
m3/dobę

Liczba 
zaopatrywane
j ludności

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

109,00 12401. Wodociągi 
Podlaskie 
Sp. z o.o. 
ul. Elewatorska 31 
15-620 Białystok

Klejniki Klejniki, Leszczyny, 
Hukowicze

135,00 408

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

Wodociąg 
Orla *

Morze - 125

2. Jakość i uzdatnianie wody.

W ramach  nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 13 próbek wody, w tym 10 w 
zakresie  parametrów  grupy A oraz 3 próbki w zakresie  parametrów  grupy B. Ponadto w 
wodociągach zrealizowany został kontrolny monitoring substancji promieniotwórczych.  

W zakresie badanych parametrów jakości wody nie stwierdzono zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych i przekroczeń fizykochemicznych parametrów wody.

L.p. Eksploatowany wodociąg Kwestionowane 
parametry/czas 
trwania 
przekroczenia

Jakość wody na 
koniec 2022r.

Uzdatnianie 
wody

1. Czyże              - przydatna odżelazianie, 
odmanganianie z 
zastosowaniem 
masy aktywnej 
typu G, 
napowietrzanie, 
filtracja, 
dezynfekcja 
końcowa UV

2. Klejniki              - przydatna odżelazianie, 
napowietrzanie, 
filtracja
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3. Reakcje niepożądane.

W 2022r. nie zgłaszano reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na 
obszarze gminy. 

4. Postępowanie administracyjne i działania naprawcze.

      Z uwagi na dobrą jakość wody z wodociągu nie było konieczności prowadzenia 
postępowań administracyjnych i działań naprawczych.

   5. Wnioski.

Mieszkańcy gminy Czyże zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia 
ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych dla zdrowia oraz substancji 
chemicznych. 
            Na poprawę warunków produkcji wody, a tym samym jej jakości przyczyni się  
przeprowadzona modernizacja stacji wodociągowej Czyże.

                                                                                                 
Otrzymują:

1. Wójt Gminy Czyże
    Czyże nr 98, 17-207 Czyże (ePUAP)
2. a/a
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