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R OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZON SPOZYCIA PRX,EZ LADZI Nr 1211 7

z srecr zbioroweg o zaopatrzenia Piszczac

Pafrstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Bialej Podlaskiej w zwiqzku z art. 4 ust I pkt 1

wy z dnia 14 marca 1985 roku o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz U. z 2Ol7 r.,
poz. 126l), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia'l czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu Sciek6w (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z p62n. zm.) oraz $ 16, 17

oraz 19 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako6ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.22015 r.,poz. 1989) po zapoznaniu sip z wynikami badafi
laboratoryjnych probek wody pobranych w dniach.

- 27 .02.2017 r. sprawozdanie zbadah wody nr WD/168 12017 z dni4 06.03.2017 r.,
- 06.03 2017 r. sprawozdanie zbadahwody nr LAB.PW-W-821/8512017 z dnia 16.03.2017 r.,
- 31.05 2017 r. sprawozdan\e zbadahnr 211636117/SOK z dnia 13.06.2017 r.,
- 18.09.2017 r. sprawozdanie zbadaftwody nr LAB.FW-W-821154612017 z dnia22.09.2017 r,,
- 2I.IL20l7 r. sprawozdanie zbadahnr 484873117/SOK z dnia0l.l2.20I7 r.,
- 2I.Il.2Ol7 r. sprawozdanie zbadahnr 484882117/SOK z dnia05.l2.20I7 r.,

stwierdza przydatno5d wody przeznaczonej do spoiycia przezludziz w/w wodoci4gu

Badania laboratoryjne probek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewngtrznej
z sieci wodoci4gu zbiorowego zaopatrzenia ludnoSci w wodg przeznaczonq do spozycia Piszczac
w dniach:

- WD/168/dAM - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkola Podstawowa,

- PWl60AMDlabclW - punkt pobrania Piszczac ul. Terespolska 38 - EKO NOWA Sp. z o.o.
(punkt czerpalny),

- PW/I6I/VVDlabclW - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkola Podstawowa,
o 31.05.2017 r. numer analizv (kontrola wewnetrzna Producenta Wodv):
- punkt pobrania KoScieniewrcze l0 - Szkola Podstawowa Mala Akademia,

- PWDsslWD/abcAM - punkt pobrania Chotlow ul. Zaleska 2 - Publiczne Gimnazjum Nr I (punkt
czerpalny),

- PW956AMD/abcAil - punkt pobrania Dobrynka 28 - Szkola Podstawowa,
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o 21.11.2017 r. numerv analiz (kontrola wewnetrzna Producenta wodv):
- punll pobrania Piszczac ul. Terespolska 38 - EKO NOWA Sp. z o.o. (putkt czerpalny),
- punlct pobrania Ortel Ksiq,zgcy Drugi 33 - Szkola Podstawowa,

wykazaly,Ze woda q badanym zakresie pod wzglgdem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym spetrnia
wymagania okreSlone w zal.qcznikach I - 3 Rozporzqdzenia Ministra Zdrot'ia z dnia 13 listopada2Ol5 r.
wsprawie jakoSciwody przeznaczonej do spo2ycia ptzezludzi(Dz.IJ.z2015r.,poz.1989).
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