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OCENA SANITARNA WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 195), 
art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej 
w dniu 24.05.2022 r. w punkcie zgodności z Wodociągu Nowinka, gm. Nowinka oraz nakazy Decyzji 
Nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r. i Decyzji Nr 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021 r.
stwierdza, że:

woda w Wodociągu Nowinka jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi
z uwagi na przekroczenie parametru: mangan w badanej próbce wody
oraz prowadzone postępowania (parametry: mangan, żelazo, mętność) 

Uzasadnienie
W dniu 24.05.2022 r. zarządca Wodociągu Nowinka w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej 

w punkcie zgodności pobrał do badań laboratoryjnych próbkę wody z w/w wodociągu w zakresie 
monitoringu parametrów grupy B. Badanie w/w próbki zostało wykonane przez J.S. Hamilton Poland 
Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia i opisane w Sprawozdaniu 
z badań Nr 239617/22/SOK z dnia 08.06.2022 r. (data wpływu do PSSE w Augustowie: 10.06.2022 r.)

Analiza wyników badań wykazała, że w/w próbka wody w zakresie zbadanych parametrów 
mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 
Natomiast w zakresie parametrów

Jednak z uwagi na przekroczenie stwierdzone w przedmiotowej próbce wody, przekroczenia 
parametrów fizykochemicznych: mangan, żelazo, mętność stwierdzone we wcześniejszych badaniach 
oraz nakazy Decyzji nr 10/D/HK/2021 z dn. 17.08.2021 r. (zmienionej dn.: 05.10.2021 r.; 07.12.2021 
r., 18.01.2022 r., 21.02.2022 r., 23.03.2022 r.) i Decyzji 23/D/HK/2021 z dn. 16.11.2021 r. (zmienionej 
dn.: 11.01.2022 r., 02.02.2022 r., 23.03.2022 r.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Augustowie wydał ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu 
Nowinka.

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna być dostępna 
konsumentom.

Niniejsza ocena obowiązuje do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Augustowie
Agata Augusewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok
2. a/a HK

Do wiadomości :
1. Wójt Gminy Nowinka
2. HD
3. BŻ
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