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Informacja o jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi 

 

 Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.) Prezydent Miasta 

Biała Podlaska informuje, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej 

po przeanalizowaniu wyników sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 08.09.2020 r. 

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska: 

 punkt pobrania Biała Podlaska ul. Narutowicza 35A – SUW (woda uzdatniona 

wprowadzana do sieci), 

 punkt pobrania Biała Podlaska ul. Orzechowa 52 – Blok mieszkalny „BSM” Nr 52 

(punkt czerpalny), 

 punkt pobrania Biała Podlaska ul. Kraszewskiego – zdrój uliczny „Wiktoria”, 

stwierdza spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 1: część A – parametry 

mikrobiologiczne, część B – parametry chemiczne, część C – parametry wskaźnikowe oraz część D 

– dodatkowe wymagania chemiczne 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). 

Niniejszy komunikat wraz z załącznikiem w postaci Bieżącej oceny jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi Nr 100/20 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Biała Podlaska 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej z dnia 29.09.2020 r. (data 

wpływu do tutejszego Urzędu: 07.10.2020 r.), znak: ONS-HK.721/206/20, zamieszcza 

się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Biała Podlaska, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Biała Podlaska pod adresem: http://www.um.bialapodlaska.pl/ w zakładce Ogłoszenia 

i komunikaty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Wiadomości i ogłoszenia. 

Natomiast w próbce wody pobranej z punktu pobrania Biała Podlaska ul. Okopowa 3A – 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (komora wodomierzowa), stwierdzono przekroczenie 

zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 222℃ - 234 jtk w 1 ml. 

Ponowne badanie z dnia 15.09.2020 r. nie wykazało przekroczenia. 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Jacek Tur 
Naczelnik Wydziału Gospodarki 
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