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Zalład Energetyki Cieplnej Wodociągow
iKanaltzacji w Choroszczy Spółka z o,o,
ul. Sienkiewrcza25A
16-070 Choroszcz

HK.4410.176.20ż0
państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku dzińając na Podstawie art,
i zbiorowym
12 ust. 1 ustawy z dnta 7 czerwci 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
1, 5 pkt, 1, §
odprowadzaniuściekow(Dz. IJ.z20I9r.poz.1437 zpoźn.zm.)oraz § 3 stęp §
r. w sprawie
21 ust.l, pkt.1, ust 8 rozporządrenia MinistraZdtowtazdnia 07 grudnia 2011
jakościwody prrrrnu"Źonej do spożycia przęz |udzi (|Dz. U z 20I7r,, poz, 2294 )
po p.r"p.o*udr"rri,, badań wykonanyci prrĆ, Dział Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji
2020-04,ż8.
Śu.,iturno_Epidemiologtcznej w Białymstóku próbki wody pobranej w dniu
Rogowie,
w
wody
z wodociągu Rogoio w puŃcie pobrania: stacja uzdatniania
sprawozdanę , audat nr LPW.905I.Ii3.2020.t254.432 z dnia 2020-04-29, sprawozdania
ibudut nr LM..905 I.42O.żO20.1259.583 z dniaż0ż0-05-04
stwierdza,
i
ze ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznYm
1 i tabęla
fizykochemicznym określonym w zńączniku Nr I częsó A tabela I, częśćC tabela
przęz
2 Óo wyZej cl.towaneg o ,orporrądzenia i w zr,r,iązku z tym jest przydatna do spożycia
ludzi.
państwow1, potł,iatou), Inspektor Sanitarrr1 rr Biał;,mstoku na podstarrie rrlnikolr
przęz
badań uzyskanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzanej

Z o, o, orazw
Zakład Energeiyki Cieplnej Wodociągórł,i Kanalizacji w Choroszczy Sp,
wody" w zakresie
ramach nadzoru prowadzon ego przeztutejszą stację ustalił ,,normalny stan
Rogowo za
wodociągu
w
barwy dla wodociągu Rogowo. Pod u\Ą-agę wzięto wyniki badań
w zakresie od
okres od lutego zo18 r. dó kwietrria2020r. W tym okresie barwamieściłasię
15+5 mg Pt/l, ktorąto
15+5 mg pt/ido Ż3+I mgPtll,przy cz>,m najczęŚciej li,ynosiła ona
ma
warlośćptzyjęto Za ,,nórmalny stan,i .,ł,ody dla rrodociągu Rogowo, Barwa nie
sensorYcznej i
bezpośredniego wpłyń na zdrówie. jednakzó stanorł,i znaczenie dla oceny
akceptowalności pTzez konsumentów.
w związku z brakiem skarg na jakośó w-od} rr rł,odociągu Rogowo pod względem
barwy oraz, że stwierdzona wartośó ti. ts++ nrg Ptll nie odbiega Znacząco od ,,normalnego
państwowy powiatowy Inspektor
stanu,, wody w zakresie barwy dla wodociągu Rogorł,o.
i bez
Sanitarny \i/ Białymstoku uznaje ją jako akceptowalną przez konsumentów
ni eprawidłowych zmian.
Należy dązyć do tego aby wartośćbarw_l rł wodociągu oscylowała wokół granicY
jak najmniejszą
15 mg pt/l , Nalóiy podjąe działania prowadzące do tego, aby woda miała
dziŃń
zawartośó suustanóji, odpowiedziahyóh za,,kolor" rłody. Potwierdzeniem PodjętYch
badań
powinny być wyniki badań wody w, zakresie barrł1, . Należy zwiększyĆ częstotliwoŚÓ
w zakreiie barwy w wodzie uzdatnionej jak i w wodzie surowej.
Do rviadomości:
Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
l 6-070 Choroszcz
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