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DECYZJA Nr HK ,59lDl18

PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnywBiałymstokudziałającnapodstawieart.
27 ust.7ustawy z dnial4 marca 1985r. o państwówej tnspekcji Sanitarnój (Dz, U,t, j, z202I

r., poz.195), art.104 i 105 Kodeksu p";;p;;;"iu uń*l"i,tracyjnego (Dz, U, zżOżIr,,poz,

735 zpożn.zm.) orazart,12 ust.1 .rrtu*y,) dn\a7:Z,erlca 2001r,o zbiorowym zaopatrzentu

w wodę i zbiorowym odprowad zaniu.r.iJr.o* 1 Dz. U, t. j. zżO2Or, poz, żO28), § 21 ust,1 pkt,

3 iust.3 i6i zńącznlknr 1częśóCtabela 2rozporząał'|ouMi"i't'u Zdrowiazdnia'

grudnia ż0I7r.w sprawie jakości *oay'"{rur",":,"Tlj: spożycia przez1udzi (Dz, U, z

20I7r., poz.2ż94) ,|ń n^podstawie ńńr.o* ri:^"],?.;"rvir, óuau" probki.wody pobranej

dnia 14.09 .2Oż1 r, z wodociągu Choros ZcZ w rtu".ii urjuińnia wody w Choroszczy' ul'

Rybacka, ,p.u*ordunie nr 52Z316/2iAóK z dńł 07,10,2021r, i po rozważęniu stopnla

zagrożeniadla zdrowi a przekroczonych parametrów manganu _ 71 yl,gl| i amonowego jonu _

0,91mg/I w ww. punkcie

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przęz Ludzi z wodociągu choroszcz, oraz

dopuszczawarunkowo wartość parametryczną manganu 71 pg/l i amonowego jonu _

0.91mg/1.

w związkrr z tym postanawia zobowiązac zakład Energetyki cieplnej wodociągow i

ianaiizacjL w Clloroszczy Sp, z o,o, do:

i.Podjęciadz\ałańmającychna.celudoprowadzeniejakościwodypodwzględem
fizykochemicznym w ww. p,rrrt.i, jo-w}magań okreŚlonYch w RozPorządzęniu Ministra

Zdrowia 7 grudnia 2O17r.* rpru*i. luros.l"*o dy prr"rnuczonej dospoŹyciaptzez'udzi

ż. |?]":ł;łrłri".:, 
rir\rft]ro].ństwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w

Białymstoku wyniku fizykochemi'",,o"go badania *"av spełniającego obowiązujące

wymaganiawzakresiemanganuiamonowegojonu'wpunkciepobrania:stacja
uzdatniania wody w Choroszczy, ul, Rybacka,

Termin wykonania punktu 1 i 2 do dnia 3L12,ż021r,

uzasadnienie

PanstwowyPowiatowyInspektorSanitarnywBiatymstokuwdniut9.10.202lr
otrzymał wynik d.a."r'orźutr *"5y'p"tr.".: J"i". |4.09,2ÓŻlr.z wodociasu ChoroSZcZ w

stacii uzdatniania wody w Choroszó ";i ńybacka w ramach wewnętrznejiontrolijakoŚci

wody.
Badanie laboratoryjne wody wykonane p,1".Laboratorium J,S, Hamilton Poland,

ul. Chwaszczynska 180,81_571 Gdń;iś;,u*ó,au"i, nr 5263I6l23lSoKzbadan wody z

dnia 07.10 .żOżI) vnrykazało przekróczenie normatywu higienicznego w wodzie w zakresie

amonowego;orr., * ilos"i _ 0,91 mgll, orazmanganu w ilości _ 7|vgll,



Zgodnie z załącznikiem nr I częśc C w tabeli 2 kozporządzenia Ministra Zdrowta
z dnia 07.I2.20I7r. (Dz. U. z 20I7r., poz. 2294) w sprawie jakości wody ptzęznaczonej do
spozycia przęz ludzi w wodzie wartość amonowego 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 przydatność do spożycia oraz zgodnie z § 2I ust. 6 ww.
rozporządzenia określa dopuszczalną wartość parametryczną d|a amonowego jonu - 0,9I mgl
i manganu - 7l p,gll.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Białymstoku nakazń podjęcie
przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem
fizykochemrcznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra
Zdrowru z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przęz
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. Wartość przekroczeń 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.

Jakość wody 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 PAŃS


