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Zgodnie z załącznikiem nr I częścC w tabeli 2 kozporządzenia Ministra Zdrowta
z dnia 07.I2.20I7r. (Dz. U. z 20I7r., poz. 2294) w sprawie jakościwody ptzęznaczonej do
spozycia przęz ludzi w wodzie wartośćamonowego jonu nie powinnaprzekraczać 0,50 mg/l
natomiast manganu - 50 pgll.
Biorąc powyższe pod uwagę i po rozważeniu stopnia zagrożenia stwierdzonej jakości
wody dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w BiaĘmstoku
stwierdza warunkową jej przydatnośćdo spożycia oraz zgodnie z § 2I ust. 6 ww.
rozporządzenia określadopuszczalną wartośćparametryczną d|a amonowego jonu - 0,9I mgl
i manganu -
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p,gll.
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Białymstoku nakazń podjęcie
przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakościwody pod względem
fizykochemrcznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowru z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakościwody przęznaczonej do spozycia przęz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy

ludzi (Dz.U z2017r. poz.2ż94).
W zwtązku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy
w Białymstoku stwierdztł, żę przekroczenie ww. parametrów w wodzie możę pogarszaĆ
łvygląd, smak oraz zapach wody, nie stwarza jednak bezpośredniego zagrożeniadla zdrowia
konsumentów, w związku z tym woda może byc wykorzystywana bez ograniczeń do celów
spozywczych. Wartośćprzekroczeń pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego
konsumentów, dlatego tez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku
postanowił na podstawie § 21 ust. l pkt 3 ww. rozporządzenia stwierdzić warunkową
przydatność wody do spożyciaprzez ludzi w wodociągu Choroszcz.
Należy poinformować konsumentów otrzymujących wodę z ww. wodociągu
dopuszczoną warunkowo z uwagi na przekroczony mangan, amonowy jon.
Jakośćwody ww. próbki w zakresie badań mikrobiologicznych odpowiadała
rłymaganiom ww. rozporządzenia.
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzjt.

Od niniejszej

decyzjt przysługuje odwolanie

do

Podlaskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daĘ doręczenia
decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzęc stę prawa do
wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Białymstoku jako organu, ktory wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitamemu w Białymstoku oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.
Otrzymuje:
Burmistrz Choroszczy
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