BialYstok, dnia 2020.01. rt0
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIATYMSTOKU

l5-062 Biotystok, ul. Worrzo*'sko 57A
tel./fox (085) 7 3'2 s'C9
iel. centr, 73'25-236
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Burmistrz Czamej B ialostockiej
ul. Torowa 14 A
I 6-020 Czama B ialostocka
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Na podstawie $ 22 ustgp 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r'
w sprawie lakoSci *oiy po"iiu"ronej do ipozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
jakoSci
fa6stwowy powiatowy" Inspektor Sanitarny w Biatymstoku przesyla okresowq ocenQ
wody z wodoci4g6w sieciowych na terenie gminy Czama Bialostocka. Na podstawie dotychczas
tj. w okresie od 1 lipca do 3l grudnia 2019 r', z punkt6w
przeprowadronyln badari *oay
-wodociqg6w
w ramach monitoringu parametrow grupy A oraz
igodnoSci dla poszczeg6lnych
pirametr6w gupy B informuj e, ze wodazwodociqg6w publicznych; Czarna Bialostock,a, Czama
WieS Ko6cielna,Niemczyn - nadaje sig do spozycia pruez ludzi'
W tym okresie pobrano do badari laboratoryjnych w ramach monitoringu parametr6w grupy
A oraziarametr6w grupy B zposzczeg6lnych wodoci4g6w nastgpujqce pr6bki wody:
Stacji
l. Wodociqg Czarnt Bialostocka - 1 pr6bkg wody przez prasownika Powiatowej grupy
parametr6w
S_qritanlo-ppide*iologicznej w Bialymstoku w ramach monitoringu
_
- A.-oraz
2 pr6bki *ody przez przedsigbiorstwo wodociqgowe W famaeh-m'onitoringu

parametr6w grupy A. Wsiystkie pr6bki wody odpowiadaty wymaganiom Rozporzqdzenia
Ministra Zdiowii z dniaT grudnia 2017 r. w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do
spo2ycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 4).

2.

Wodociqg Czarna WieS Ko$cielna - I pr6bkg wody przez pracownika Powiatowej
Stacji Saiitarno-Epidemiologicznej w Biatymstoku w ramach monitoringu parametr6w
grupy A oraz t piOUt<g *ody w iakresie monitoringu parametr6w grlpy B w ramach
kontroli *"*gi.rnej- przez administratora wodoci4gu. Wszystkie pr6bki wody
odpowiadaty *y*ugunio- Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakoSci wody pvzeznaczonej do spoZycia przez \tdzi (Dz. U. z 2017r., poz.
22e4).

3.

Wodociqg Niemczyn
Epidemiolo gicznej
-ww

2

1 pr6bkg wody pruez pracownika Powiatowej Stacji SanitarnoBiatymstoku w ramach monitoringu parametr6* grupy A oraz

-

ramach kontroli wewngtrmej przez administratora wodociqgu
w iakresie monitoringu parametr6w grupy A. Wszystkie pr6bki wody odpowiadaly
wymaganiom Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako5ciwody przernczonej do spo2ycia przezludzi(Dz.rJ.z20l7t.,poz.2294).

pr6bki wody
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