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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNA SPOZJCIA PRZEZ LADZI Nr 13/l 7

z sieci wodoc zbiorowego ztopatrzenia Poloski Stare

Powiatowy Inspeklor Sanitarny w Bialej Podlaskiej w mtiqzku z art. 4 ust 1 pkt I
z dnia 14 marca 1985 roku o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,

126I),art,T2ust. li4UstawyzdniaTczerwca2}}Ir.ozbiorowymzaopatrzeniuwwodgi
zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity: DzU. z 2017 r., poz. 328 z p6in. zm.) oraz $ 16, 17

oraz 19 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2075 r, w sprawie jakoSci wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) po zapoznaniu sig z wynikami badari
laboratoryjnych pr6bek wody pobranych w dniach:

- 27 .02.2017 r. sprawo zdanie z badah wody nr WD/ I 67 12017 z dnia 06.03 .2017 r.,
- 20.03.20T7 r. sprawozdanie zbadah wody nr LAB.PW-W-821/10812017 z dnia3}.Q3.2017 r.,
- 24.10.2017 r, sprawozdanie zbadah wody nr LAB.PW-W-821/65112017 z dnia02.71.2017 r.,
- 2l .ll .2017 r. sprawozd anie z badari nr 484883/1 7/SOK z dnia 05 .12,21 17 r,, _

stwierdza przydatno56 wody przezn czonej do spoiycia przezludziz w/w wodoci4gu

Badania laboratoryjne pr6bek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewngtrznej
z sieci wodoci4gu zbiorowego zaopatrzenia ludnoSci w wodg przeznaczon4 do spozycia Poloski Stare
w dniach:

-WDll6TldAn/ - punld pobrania Zahor6w 67 - posesja prywatna,

-PWlz12lWDlabclW - punld pobrania Poloski 45A- Publiczna Szkotra Podstawowa (punkt czerpalny),
- PW203AMDlabclW - punkt pobrania Zahor6w 67 - posesja prywatana,

- PWl lsI^MDlaJW - punkt pobrania Poloski 45A- Publiczna Szkola Podstawowa (punkt czerpalny),
- PW/l ls2lWDlalW - punkt pobrania Zahor6w 67 - posesjaprywatana,
o 21.11.2017 r. numer analizy (kontrola wewnetrena Producenta Wodv):
- punkt pobrania Poloski Nowe 7 - Budynek wielorodzinny (punkt czerpalny)

wykazatry, ze woda w badanym zakresie pod wzglgdem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym spelnia
wymagania okre6lone w zaLqcznikach 1 - 3 Rozpor zqdzenia Mini stra dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2207 lese).
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