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Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o.
I

{1. Mtynowa 52ll
5-40t1 Biatystok

-l

w Bialymstoku dzialaj4c na podstawie art. l2
ust. I ustawy z dnia 7 czenrca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu Sciek6rv (Dz. U. z l0l9 r.. poz. l4)7 z pi:in. zm.\ $ 3 ust. l, $ 5 pkt. l, $ 2l ustgp I
pkt l. ust. 8 rozporzqdzenia Ministra Zdro$'ia z Cnia l3 listopada 2015 r. w sprawie jakoSci wody
Pafisr**owy Porliatowl Irlipekt()r Sanitarnl

przentacmnej do spoZ;*cia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2294) po otrzymaniu wynik6w badan
pr6bek wody przeznaczonej do spoicia przez ludzi, pobranych z wodociqgu Bialystok w dniach:
2020.03.03. 2020.03.18 u ramach konrroli rvervngtrznej - Sprawozdania z Badai Wody Laboratorium
Badania Wody Wodoci4g6u Bialost,rclich Sp. z o.o. rv Bialymstoku, ul. Wysockiego 160:

- nr

z

dnia 09.03.2010r. {dot\czy pr6bek wody pobranych Sklepie Spoirywczym w
Bialymstoku, ul. Dolistowska 2i: Przedszkolu Samorz4dowym, ul. M. Konopnickiej l, w stacji
I

19/2020

uzdatniania wody Pietrasze)-

- nr I ll0l202} z dnia 09.03.2020r.

w Centrum Medycznym w
Podstau'orvej. ul. Boboli 47 w Bialymstoku, w Cukierni

(dotyczy- pr6bek wody pobranych

Bialymstoku, ul. Leszcr-'-nona 40: Szkole
SNARSKI, ul. Rycerska 2 s Biahmstokrr).
- nr l/ll/2020 z dnia 1.1.0-1.2010r (dor\cz\ pr6bek wody pobranych w stacji uzdatniania wody
Jurowce, Agencj i Celnej-IERNIl\!rS. r l. Octoua 26 w Bialymstoku, Przychodni przy ul. Krynskiej
32 w Wasilkowie),
-nr lll2l2OZO z dn a 21.$.ZO2Or (dol)cz) pr6bek wody pobranych Swietlicy przy ul. 3 maja 5 w
Nowodworcach. Sklepie spoivrcnm ( IIORIEN przy ul. Kaczorowskiej 30 w Sochoniach, Szkole
Podstawowej przy ul. Dojlidy Gorne -18 rr Biallmstoku),
stu,ierdza.

2e ww. woda w zakresie tl. lorranich badari odpowiada warunkom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym okreSlonl'm rl zal4cznikach Nr I czgS6 A tabela 1, czg56 C tabela I
i tabela 2 do wyzej cytowanego rozporzqdzenia. w zwiqzku z tym jest przydatna do spoiycia
przez l]udzi.
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