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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄGROWCU

Telefony:
- informacja o numerach
wewnętrznych 67- ż685-680 ul. Gnieźnieńska 49

- PPIS w Wągrowcu 67- 2685-680, 67-ż685-680 62-100 Wągrowiec
- fax 67-2685-680 www.gov,pVpsse-wagrowiec
- e-mail
- e-PUAP

sekretariat@p sse-wagrowiec,p l
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- Sekcja Higieny Komunalnej 67- 2685-680
- fax 6'l- 2685-680
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Wągrowiec J .O+.ZOZI ,.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o,o.
ul. Janowiecka 100
62-100 Wągrowiec

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz,U. z202l r,poz,195) § 22ust. ust. 1 pkt I rozporządzenia Ministra Zdrown zdnia
7 grudńa 2017 r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2077, poz.
2294 ze zm.), Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu po rozpatrzeniu sprawozdania
zbadńNr 20-żIlWl2l, lI4-I15lWl2I,Nl249l202I,244-245lWl2l, 4313-431610212I, doĘczącego
badń wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru
sanitarnego z wodociągu publicznego Wągrowiec.

oRZEKA
prrydatność wody do spoĘci a przez |adzi z wodociągu publicznego Wągrowiec

UZA SAD NIENIE
Przeprowadzone badania jakości wody wodociągu publicznego w Wągrowcu, wykazaĘ, że

woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicmych spełnia
wymagania doĘczące jakości wody określone w zŃączńkach nr 1 i 4 w ww. rozporządzeniu, Mając
powyzsze na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu orzel<ł jak
w sentencji.

Otrzvmuia:

1. Burmistrz m. Wągrowca
2. ON-HK aa.
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Laborątorium Badąnia Wody i Gleby

POWIATOWA STACJA
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te[.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i

64-920Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

Gleby,64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

miejsce wykonania działalności laboratoryjnei

SPRAWOZDANIE Z
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.903 .2.46.2021

Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

BADAŃ nr 244l-Wl21

M.Kosmecka, R.Krakowiak
Identyfftacja metody pobierania próbek*: PTW-HK_01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*:Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Wodociąg pub|iczny - Wągrowiec

sieć - W ul. ńska 129

Nr rejestru próbki: 244tWl21

Data pobrania próbki* ; 23,03.202tr.
Data dostarczenia próbkilrozpoczęcia
badania: 23.03.2021r.123,03.2021r.

Godzina dostaręzenia: 1200

Data zakończenia badania : 26.03,2021,r.

Identyfikator

-EN ISO 7027-1.2016-09

ISO 7887: 2012, metoda D
tSO 7887:2012lAp1 :2015-06

-EN l622:2006

-EN ISo l0523

-EN27888:1999

-EN ISO 622ż:2004

EN tSO 9308-1:2014-12
+A1:20l7-04

EN ISO 9308-1:2014-12
+Al,.2017 -04

-EN ISO 7899-ż:ż004

ludzi (Dz.U, z2011 r. poz.2294).
4) Akceptowalny przez konsumęntów i bez lrieprawidłowych zmian,

5) Dopuszcza się pojedyńcze bakterie <tOjtk (NPL).

6) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wp\m temperatury

Piła, dnia 26.03.2021il,łi f{:** {,iiiłi:i:lu i,i,:lll,;i;lii,]ll{ł
Data sporząclzenia sprawozdania
Autoryzowal:
poz. 1-5 nlgr inż, Jadrviga Duraj

poz. 6-9 - lngr inż, Monika Ziólkowska

t p,,, = l9,7 "C

Koniec sprawozdania
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DZIAŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21.61-705 Poznań

tel.:6l 8544-82ó,6l 8544_829 fax:6l 8544-827 e-mail:lbwigGwssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nrNt24gt2021/LB-AS tPGCt
*Nazrrya i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna Wągrowiec
*Cel l przyczyna badań: monitoring przeglądowy

*Próbka pobrana / dostarczona przez: PSSE Wągrowiec Nr rejestru próbki: Nl249l202I
*IdenĘfikacja metody pobierania próbki: PTW-HK-01 z dnia22.03.20l3r. *Data pobrania próbki: 16.02.202l r.

*Przedmiot badań (rodzaj próbki): woda Data przyjęcia próbki: 17,02,2021r.
*Opis próbki / oznakowanie: wodaprzeauaczola do spoĄciaprzęzludzl,
*Miejsce pobrania: wodociąg publiczrry - Wągrowiec Stan próbki: dobry

Sieó - Wągrowiec, ul.Kościuszkl14 (szpital) - kran poborowy
Data rozpoczęcia badań fizykochemicznychz 17.02.2021 t. Data zakończenia badań lirykochemicznych: 23.02,2021 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objęte zakresem alaedytacji oznakowano slmbolem Q.
Sprawozdąnie z badań zawielq wyniki badań wyl<onane metodami akreĘtowałlymi i nieabedytowanymi.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr Identyfikator m€tody
badawczei1)

\ilvnik NiepewnŃć
wyniku 2) Jednostka

1 chloroform PN-ENISO l030l:2002 O 9,6 wc ll
2 Bromodichloromętan PN_ENISO 1030l:2002 a 1,3 pc l1

J , THM 3) PN-EN ISO 10301:2002 a 11 pcl1
4 1,2 - dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 0 < 0,4 pc/l
5 I trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN 1SO 1030i:2002 O < 0,4 pE ll
6 Bęnzen PB-LB-AS-19.53

rłryd. 1z dnia25.0l.2019.. Q 'łłllo pc/l

7 o-HCH PB_LB-AS-19.55
wyd, l z dnla 25.01.2019 r

< 0,010 p.g/l

8 HcB PB_LB-AS-19,55
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r,

< 0,010 pc/l

9 B_HCH
PB-LB-AS-l9.55
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r. lLcll

10 1-HCH
PB-LB-AS-l9.55
wyd. I z dnia 25.01.2019 r.

< 0,0l0 pc/l

ll 6-HCH PB-LB-AS-l9.55
wyd. l z dnia 25.01 .201 9 r.

< 0,010 pell

l2 Heptachlor PB-LB_AS-19.55
wyd. 1 z dnia 25,01 .201 9 r.

< 0,010 pg/l

l3 Aldryna PB-LB-AS-19.55
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r,

< 0,010 LLcll

14 Epoksyd heptachloru PB-LB-AS-i9.55
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r.

< 0,010 pBll

15 o -endosulfan
PB_LB-AS-19.55
wyd.7 z dnia 25.01.2019 r.

,':'.,,,::,.. .:::':

<$;010 pclI

16 Dieldryna PB-LB-AS-19.55
wd. l z dnia 25.01.2019 r.

< 0,010 pgll

11 p,p'-DDE PB_LB-AS-19.55
rł^rd. 1 z dnia 25.01.2019 r

< 0,0l0 pg/l

l8 o, p' - DDD PB-LB_AS-19.55
wyd. 1, z dnia 25.01.2019 r

<,o;,010 lLEll

19 B - endosulfan PB:LB-AS_l9.55
wyd. 1z dńa25.01.2019r

.< 0,0l0 lLcll

20 p,p'-DDD PB-LB-AS-19,55
wyd. 1 z dnia 25.01.2019 r

. Ó,o1o pcl1

21 Aldehyd endryny PB-LB-AS-19.55
wyd. 1 z dnia25.01.2019 r

< 0,010 łgll

< 0,010



strona 2 / 2
DZ|AŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczrra w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23,61-705 poznń

LABORATORIUM BADA|IIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskie go 2|, 61-705 Pozitń

tel.:6| 8544-826,61 8544-829 fax 61 8544-827 e-mail: lbwigGwssepozran.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr Nl24glż021/LB-AS lPGCl

Lp. Parametr IdenĘfikator metody
badawczei1) W:yhik= Niepewność

*yniku 2) Jednostka

22 siarczan endosulfanu PB-LB-As-l9.55
wd. l z dnia 25.01.2019 r. pc ll

z:, I Pestycydów a) PB_LB-AS_19.55
wd, I zdnia25.01.20l9 r. I18l 1

24.02.202l r. 24.02.2021r.

Data sporządzenia sprarvozdania Data autoryzacji sprawozdania

mgr Łukasz Nowaczyk
Kięrownik Pracowri Chromatograf,ri Gazowej
Laboratorium Ap aratury Specj alnej

Autoryzował
Imię, nazwisko, stanowisko

])MetodvbadawczeslosowanewbadaniachspełniajqwvmaganiaokreślonewRozporzqclzeniu!,{inistraZdrowiazclnia7gnulnia2017r.wsprawiejakościwody

_ przeznuczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20.17 r. poz. 2294).
2) NiePewnoŚci wl'nikow .fizYkochemiczrty-ch sq podmane gĄ wynik + niepellność obejmuje wartość NDS'-u i wyrażona jest niepewnościq rozszerzonq obliczonq

dlametoĄbadawczeiPrzYPrawdopodobieńshyierozszerzenia95o% iwspólczynniiurózszerzeniak-2-Nieplwność)łiqzan'azpobieianiempróbikjest
. składnikiembudżetuniepmności,jeżelipróbkipobranesqprzezpróbkobiorcówLB-I|G.
3) w skład sumY THMwcho<lzq; chloroform, bromoclichloromietan, r]ibromochlorometan, bromoformt' w skład sumY PesĘc-,-dów wchodzq: c-HCH, HCB, B-HCH, y-HCH,3-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd heptachloru, o,-endosulfan, dieldr}na, p,p,-DDE,

o,p'-DDD, P-endosulfan, p,p'-DDD, aldehyd endrynv, siarczan endosulfanu

* 
Dane dostarczone przez klienta

W niniejszym sprarvozdaniu wvniki badń dot-vczą ul,łącznie badanych / pobranych próbek, Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Działu Laboratoryjnego WSSElv PoznaIriu, nie może bYĆ koPiowane rłe fragmentach. Reklamacje mozna składać pisemnie w ciągu 14 dni od iaty poiwierdzenia otrzynania si.awozdania.
l,aboratorium nie Ponosi odPolviedzialnoŚci za informacje, pobieranie i transpon próbek dostarczanych Óo Laboratorium priez Klientów. Nięńaściwę pobranie i/tub
transporlpróbekdolaboratorium,jakiprzekazanieprzez l(lientówbłęrlnychlubnieprawdziwychintbrmacji dorycącychprćlbek(takichjak:data,godzina,metoda
Pobierania Próbek, rodzaj, opis, oznakowanie oraz miejsce pobrania próbek) może mieć wpĘw na wamość w}ników. Ń przypadl:u pńbek dosńczonych przez
Klientów wyniki odnosą się do otrzymanej próbki.

- koniec sprawozdania -
Niniejsrv wYdruk jest informacją o Sprarł'ozdaniu z badań. Sprarvozdanie zostało sporządzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalilikowanym podpisem
cIęktronicmvm.

Podpis jest p widłowy
Dokument nodoisanrffiffi;i:i,i,Wl zŁukasz

,Znalrlu
Data:202I.02.2 2:38 CET

,< 0;0l0

< 0,010
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sPRAwoZoo*"
.zt zvzIl LI)- W U/fUłl/*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidęmio logicmaWągrowiec*Cel / przyczyna badań: monitoring przeglądowy

*próbka pobrana / dojtarczona przez: próbkobiorcę pssE wągrowiec*IdenĘfikacja 
metody pobierania próbkt PTW-HK_0I z dnia22.03,2, 

Nr rejestru próbki: N/24g/2021
Przedmiot badań (rodzaj próbki): woda do spożycia prze zludzi 

)l3r' *Data 
Pobrania próbki: 16.02.202l r.

*oPis 
Próbki / oznakowanie: woda przezn aczona do spoĘcia / 16/202l 

Data PrzYjęcia próbki: 17.02.2021 r.
*Miejsce 

Pobrania: wodociąg publiczrry _ Wągrowiec Stan Próbki: dobry

;ffi "Y'ff;:f#f :::,*lla^,^|7itallkranpoborowy/
Datarozpoczę.i"t"a"nĘł"in"Ji.;iii1.11i]l;ia,j

Data zakończenia badań fizykochemicznych:vąqąl lzr|Kocnemicznych: l9.Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AIl 438' MetodY badawcze objęte zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

19.02.2021 r.

WYNIKI BADAŃ

1 ) MetoĄ, baclawcze sloso|yan(

,, ,oą pr="rro");"r;j;::;::: !1l:nii'h, seclniaj,ł wymagania okrc-ih,n.. w Rozpl)r:q(lzcl
d.Iepewnc,sciwyn,urrrrr^!jiiłiji;j!!'"'_'!::u.':oli'r. poz.2291). liuMini,YtrtlZdrowiaztlnia7grutlnia20t7r.

atu metody badawc:ei n

2:91) zeniu ,|linistru Zdrurio r,lria )sq 
prz"z p_ńbkoi,o-,jr|'r"i-nT)'crzenia k ), Niapewno,iĆ zwiq=.;", ,.6,i"l}l; orlłlo ,"r,

il. *i,ii;t"--:ir:lm§"yji"":..:="":;:::::n"''" 
2ll]7 ' " "'^- ' 

jakoŚciwoĄPrzeznaczonej 
clo spoźyciaprzez ludzi (Dz, (l- z 20l7 r. poz,

|iiilTlłi;łillT."1"i, ffir#Jrrł.:1łl#.iltr,.."r;...,[:i_x"i3łi.':!:ł"|o'jjł'ii'"ll]l",|-,|un,n" 
p smneizgodv Dz

*pb * no *łnosiffi-;i: il;il::,i".;ffi:iTlj:::"łJTri$;:f iq#lfi'mii:iiijł}:,iliTią:ł;ikli;:Tr.ii:ii';"JTiJ,::"'.i 
l,ii,""lili;;,lj., ; ):

elektronic;łlym. 
, -, "-""^ją o Sprauol<laniu z badń. sprarłoz;:,?::::^i::ł"?i1o'''' -

25.02.202l r.
ó;;;;;;;;il;;l;;;;;;;;i; ;;;;ó;;;iil;;;;;; ff**T;i.xl;,",i..:li;:;"oi*.,

Autoryzował: :1::::'*''*Badaniaw,ayicr,oy
r.lę, *łi,i",.t',;ffi;

Podpis jest prawidłowy

PD;ł:T.cnt 
podpisany prue, Pa*

Lp. Parametr

Bor

IdenĘfikator rn.t"d"
badawczejll

pi\I
Wvnik

Niepewność
t7niku

badania2)

Warto,Se -ParameĘlczną 3)l Jednostka

2
,..,-",, ls1,l l lzy4-2:2O16-1 l ^
PN_EN rso l 7294-2JO;i----;
PN-EN ISO 17294_2, 20F---i;
PN-EN ISO 1 7294-2, 2oili---fł
pNl ENl f c^ i -Ą^, ^ 

------------_

0,12Glin 1,0 mg ll
J ,,<;10 ,Chrom 200 pc/l
4 _<ł0'.Nlkiel 50 tl9/l
5 < ł,0ry 20 p8/I
6 .,0,ol3Arsen pł\T_E\T 2,0 mg/l
7

|.,,-Ll.,J\) l lzyą-zi2016-11 n

1j'N'-EN 
JSO 17294-2,20aI l---l

IPN-EN rSO l7294-2, 20m---f,
, pN-pN lso t rzqł-:;óE--l
PN-ENlsoI7294Ę
PN-PN lSO l ZZqł-:, 20 a--
ŁN-ENrsol729ffi

-<,;l$,:§ęlen l0 lrg/I
8 ,ś,.l;CI'Srebro l0 pg/l
9 Kadm <0,0010

0,010 :9/'
pcl110 AnĘmon < 0,10

5,0

l1 < 0,10, ,ry 5,0 pc ll
12 <.1.0'1'Rtęć l0 pc/l

ą ff,!$-:
1,0 tlc/l

Data:2021.02.25 ]3:l 6:08 CE.i

v



Ląborątorium Badąnia Wody i Gleby.

POWIATOWA STACJA
SAI\ITARNO_EPIDEMIOLO GICZNA
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tel.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
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miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

64 - 920 Pi|a
al. Wojska Polskiego 43
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AB 616

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK,903,2,16,202l
Próbka pobrana i dostarczonaprzez*: PSSE - Wągrowiec

M.Kosmecka, R.Krakowiak

llslw 12|
Nr rejesffu próbki: 115tWl21
Data pobrania próbki* : 16.02.2021r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 16.02.202tr.116.02.202lr.

Godzina dostarczenia: 1115

Data zakończenia badania : l9.02.202tr.

Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW_HK_o1 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*:Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec- 
ii.e - Wągrowiec, ul. Kościuszki74 (Szpital) - kran poborowy

Niniejsze sprawozdanie z badań ząlłiera wyniki badań objęte zalłesem akredytacji oraz bądań nieakredytowanych,

ńńoratoryinego rSSE w Pile, nie może być powielane inaczej

niż w całości. Klient nM prowo zlożyć skarł:ę dotyczqcq noaai,, rcńjni" il,i,i til"órid ,loty ł".p!o^po",to,:,:r:y::::::!*.::?:l::::,::;#::*,*

badań oznączone

Identvfikator
metody badawczej])L.p. Parametr Wynik

Niepewność"
(dla badań

akredytowanych)
Jednostka

Dopuszczalne
wartości

wskaźników2)

l ,,{"f""Ga <0,20 NTU 1
.t

'N-EN ISO 7 0ż'1 -t :ż016-09

2 3arilO 10 mg/lPt
4) )N-EN ISO 7887,.2012, metoda D

'N-EN ISO 7 88'l :20 |2/ ApI :ż0 I 5 -06

J laoacha (23Ł2oC) akceptowalny
Ą)

'N-EN 1622:2006

4 F 7,5
= 19,8 "C

pH 6,5-9,5 ]N-EN ISO 10523:20|2

5 lrzewodność elektryczna
właściwa w 25oCa

802')
t r* = 20,2'C

pS/cm 2500 ]N-EN 27888: l999

6 Ń"rd;sea 368 mgCaCO/ 60-500 PN-ISO 6059lipiec l999

7 Wapńa 99 mg/l
)N-ISO 6058:l999

8 Magneza 29 mg/l 7-t25 )N-C-045 5 4-4 : |999Zalącznlk A

9 rhlo.ka I1,7 mg/l 250 ]N-EN ISO l0304-1:2009+ AC:ż012

10 łrnono*yjona 0,10 mgn 0,50 ]N-C-04576-4: l994

1l o <0,05 mg/l 0,50 J, lN-EN lsU lUJU4-t:lUUy+

ż Ą^t^;a 3,3 mg/l 50 5) IN-PN tSO 10304-1:2009+ AC.20l2

l3 Ń:|ffi <30 pg/l 200 )NlSO 6332:2001,
]N-ISO 6332:200 1/Apl:20 l 6-06

l4 r'r*Ń 0,39 mg/l 1,5 PN-EN ISO 10304-1 :2009+ AC:20lż

15 rłungana <15 lLcll 50 )N-92/C-04570/01

16 Sóda 37,67 mg/l 200 ]N-ISO 9964-1:l994,
]N-ISO 9964- l :l99 4 l Aplż009

|7 ]vianki <10,0 pcll 50 WPB-30 wyd. 3 z l0.08.2015r.

l8 _ójlarczany t 5,9 mg/1 250

19 LtteniatnoSe z KMnOaa 3,03 mgOz/1 5,0

:''r:ń'";:;:::,:::,::::#;::':;;:::::,i:;l:;:,"ł.",,ilń,,i"' i"tieraniLe i transport p,ób,k diło,,,onych-do Ląioratorium przez Zleceniodmcę,

ś"rl{l,r2,ffi
"',,
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AB 616

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 1l5tWl21

l) NiePemoŚci wYników fizYkochmicznYcl/granice przedziahr wlników mikrobiologicznych są podawane zawsze wtedy, gdy ma to aaczenie dla waaości lubzastosowania wYniku badń oraz gdY ma ona wPłYw na zgodność z wyspecyfikowmfri granicamitolerancji lub na zyczeniłiienta. Niepewność jest niepemościąrozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziomu ufrrości 95% i współczynnika ńzszerzenia k=2.podalvme na sprawozdaniu z badarl niepewności nie uwzględniają niepewrrości iobierania próbek.
Q -,, badanie akredytorvane przez PCA" -jest zamieszczone w zakresie akred}t;cji PCA n; AB ól6,
2,)zgodnezrczpolządzeniemMinistraZdrowiazdniaO7grudnia20l7r.w§prawiejakościwojyprzeznaczonęjdospożyciaprzezludzi(Dz.U, 

z2Ol"1r.,poz,2294)

ludzi (Dz. U. z2ol7 r. poz. 2291). Normy wycofane przez PKN bez zastąpienia zoitaĘ oaaczone indeksem górnym ,,W',4) Akceptowalny przęz konsunrentów i bez nieprawidłowych zmian.

prżekraczac wartości 0, l mg,ł
6) Dopuszcza się pojedyńcze bakterie <lo jtk (NPL).
7) Korekta a pomocą urządzelria do kompensacji wpłrw temperatury

Piła, dnia 22.02.2021r.
Data sporządzenia sprawozdania
AutoryZOwal:
poz. l -l4 - mgr inż. Jadwiga DuĄ
poz. l5 -l9 - mgr Krzysztof Clrolewa
poz.20-23 -mgr Karnil Kryza

li:;:

l(oniec sprawozdania

starszy asvstent
Pol iłtołr,cj Shtji Sańitń.Epidenriologicznej

rilJ:"

Młodszy Ąsystentr
mgr ffi-Kryzo

Wynikiodnoszqsięwylqczniedobadanejpróbki,Sprmozdaniezbadańb",pi'"*,Ę"goąo,1,1,iiiLobo,otoryi,"goi@
:'::!"::::::'::_',.::,!,'::.::::!",:k :!: !::y:?s,cs 

bad:ń w terminie tl dni liczĘc Źct daty.łenpta pocrtorigo |rb pnt ierlzenia przyjęcia sprawozdania

L.p. Parametr Wynik
Niepewnośćl)

(dla badań
akredytowanych)

Jednostka
Dopuszczalne

wartości
wskaźników2)

Identyfikator
metody badawczej3)

20 )gólna liczba
nikroorganizmów

^t 
22oC +2oC po 72ha

1l jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

?N-EN ISO 6222:2004

2l -iczba bakterii grupy colia 0 jtk/l00ml 0 ó) )N-EN ISO 9308-1:2014-12
rA|:2017-04

22 ]schęrichia colia 0 jtk/100ml 0 'N-EN ISO 9308-1 :2014- 12
-Al:201'7-04

23 ]ntęrokoki kałorvęa 0 itk/l00ml 0 'N-EN ISO 7899-2:2004

z badań. Laboratoriun nic ponosi oćlpowiedzialności za i4fomlacje, pobierąnie i ta;sporr pr;bek airn|rrrirycnjo ii;,;;,;;l;;;;:;r;; ń;;;;l;;;;'.

§\'i\U1'l,2

:tffiĘ,..ffi§

!r,ż., .! s.,lł", ;,tł.;
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tel.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

Oddział Laboratoryj ny, Laboratorium Badan ia Wody

miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

64 -920Pila
al. Wojska Polskiego 43
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SPRAWOZDANIB Z BADAN nr 1l4tYłt2l
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokofu pobrania próbki* : ON-HI(903.2.17.2021
Próbka pobrana i dostarczonaprzez*: PSSE - Wągrowiec

M.Kosmecka, R.Krakowiak
IdenĘflkacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-01 wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

Nr rejestru próbki: ll4tWlzt
Data pobrania próbki*: 16.02.2021r.
Data dostarczenia próbki/r ozpoczęcia
badania:'1,6.02.202lr.l |6.02.202lr.

Godzina dostarczenia: 1115

Data zakoiczenia badania : 19.02.2021r.

Młodsz3l stent

* dane dostarczone przez klienta

l ) Niepewności wyników fizykochernicztycl/granice przedziału wynków mikrobiologicaych są podarvane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla waŻloŚci ltrb

,astomwmia *yn'iku badali oraz gdy .u Ónu *pły- nu ,godność zwyspecyfikowanlmi granicami tolerancji lub na życzenie klienta, NiepewloŚĆ jest niePewnoŚcią

rozszerzoną obliczoną dla nretody badawczej dla poziomu ufności 95% i współcąmnika rozszerzenia k:2.
podawane na sprawozdaniu z badń niepewności nie uwzględniają niepewności pobierania próbek.

Q -,, badanie akredyłowme przez PCA" - jest zmieszczone w zakesie akred}tacji PCA tr AB 616.

Ą zgodn". ro.porrądieniem Ministra Zclrowia z dnia 07 grudnia 201 7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezl\ldi (Dz.U. z20|1 l-, Poz.2294)-

ludzi (Dz, U. z 20l7 r.poz.2ż9ą).
4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian,

5) Dopusżcza się pojedyńcze bakterie <l0jtk (NPL),

ó) Korękta za pomocą urządzelria do kompensacji wpl}W telnperatury,

Piła, dnia 22.0ż.202Ir.
KryzaData sporzą&enia sprawozdania

Autoryzowal:
poz. 1-5- mgr inż, Jadwiga Duraj
poz. ó-9 - mgr Kalnil Kryza

srec - iec. u|. Gnieźnieńska 49 - kran

L.p. Parametr Wynik
{iepewność"

(dla badań
akr€dytowanych)

Jednostka
DopuszczaIne

wartości
wskaźników2)

Identyfikator
metody badawczej3)

1 Mętnośća <0,20 NTU 1
ą) )N-EN ISO'l 027 -1 :ż016-09

2 Jarwaa 10 mg/lPt 4) )N-EN ISO 7887:2012, metoda D
)N-EN ISO 7 887 :20I2l ApI :20 1 5-06

3 łapacha (23+2'C) akceptowalny
1) ?N-EN 1622:2006

4 lHa 7,5
t -,* = l9.4'C

pH 6,5-9,5 'N-ENISO 105ż3:2012

5 )rzewodnośó elektryczna
łłaściwa rv 25'CQ

798 o)

t 
^,., 

= l9,1 "C

pS/cm 2500 'N-EN 27888: l999

6 )gólna liczba
nikroorganizmów
wZżoC +2'Cpo7żha

6 jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

)N-EN ISO 6ż2ż:2004

,7 .iczba baktęrii grupy coliq 0 jtk/100ml 0 5) ]N-EN ISO 9308 -l :2014-12
+A1:20|7-04

8 ]scherichia colia 0 jtk/100ml 0 ]N-EN ]SO 9308-1 :20l4-12
+Al:20l7-04

9 ]ntęrokoki kałowęq 0 itk/100ml 0 PN-EN ISO 7899-ż:2004

Koniec sprawozdania

Wyrkl 
"dr^rs,Ę 

iylqruir rto nod*1 próhki . Sprawozclanie z badań bez pisemnej zgorly Oddzialu Laboratoryjne4o PSSE w Pile, nie moze bYĆ Powielane inaczej

niz w calości. kliirt i,i pror, ,lo:yć siargę dorycŹqcq badań w terminie 11 dni liczqc od doty stenryla poczlowego lub pot |ierdzenia przyjęcia sprawozdania
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miejsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr2OIWlzL
Zleceniodawca*: pSSE - Wągrowiec Nr Ęestru próbki: 20tWl2t

Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.903 .2.5.202l
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

M.Kosmecka, R.Krakowiak
Identyfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-OI wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Data pobrania próbki* : 26.01.2021r.
Data dostarczenia próbki/r otpoczęcia
badania: 26.01.20żlr,126.01.2021r.

Godzina dostarczenia: 1150

Data zakończenia badania : 29.0t.202lr.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

129 - kran

Identvfikator

ISO'70ż7-1:2016-09
ISO 7887: 2012, metoda D
ISO 7887:2012lApt :201 5-06

-EN 1622:2006

ISO 10523 : 2012

l999

EN ISO 6222:2004

ISO 9308-1:20l4-12
+A1:2017-04

ISO 9308-1:2014-12
+A1:2017-04

ISO 7899-2:2004

rozszerzoną obliczoną dla metody badawczej dla poziornu ufności 95% i współczymika rozszerzeniak=Ż.

Podawme na sprawozdaniu z badań niepemości nie uwzględniają niepemości pobierania próbek.

Q - ,, badanie akredytowane przez PCA" - jest zmieszczone w zakesie akedl,tacji PCA nr AB 61ó.

2) Zgodn" 
" 

ro.porrądieniem lłinistra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20l 7r, w sprawie,jakości wody przeznaczone,j do spożycia przez ludzi (Dz,U, z20|1 r,, poz- ż294).

ludzi (Dz, U. z 2011 t. poz, 2294).

4) Akceptowalny przez konsumęntów i bez nieprawidłowych zmian,

5) Dopuszcza się pojedyńcze bakte.i€ <l0jtk (NPL).
6) Korekta za pomocą urządzenia do kompensac,ii wplym temp€ratury.

Młodszy

mgr

ul.

Piła, dnia 01.02.202lr.
Data sporządzenia sprawozdania
Autoryzowal: ;''),,, _,..|
poz. 1-5- lngr inz. Jadu iga Duraj i 

^J 
i'LlJ1g t

poz.6-9- mgr Kamil Kryza

AB 616

t p* : 21,3 ,C
odność elektryczna
wa w 25oCQ

Koniec sprawozdania

wyriłi oarorrrl ,rię 
"\łą"r"ie 

<to badanej próbki . Sprmozdanie z badań bez pisemnej zgody oddzialu Laboratoryjnego PSSE w PiIe, nie moŻe byĆ powielane inaczej

niż w całości. ktiint ni prawo złozyć sńrgę dotycŹqcq ba(lń w terminie ] 4 dni liczqc od daty slempla pocztoweło lub pot|liedzenia przyjęcia sprmozdmia

z badań. Laboratoriunl nie ponosi Óclpowiirlzialności za informacje, pobieranie i transport próbek dostarczanych do Laboralorium przez Zleceniodo}łcę.

§'l\\Y72
;r§§71;
ł|lE§ffi§
,,,

bez
nieprawidłowych

zmian
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AB 616

miejsce wykonania działalrrości laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr
Zlęceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.9 03.2. 4.2021
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

Zllwl2l
Nr rejestru próbki: 2l/Wl21
Data pobrania próbki* : 26.01.2021r.
Data dostarczenia próbki/r ozpoczęcia
badania: 26.01,202lr.126.01.202lr.

Godzina dostarczenia: 1 150

Data zakończenia badania : 29.0t.2021r.

M.Kosmecka, R.Krakowiak
IdenĘfikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22.03.20l3r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrorviec

' dane do§tilczone pźez kllenta

t; Niepewności wyników fizykochernicmyclVgranice przedziahr wyników mikobiologicznych są podawane zawsze Medy, gdy ma to znaczenie dla ważnoŚci lub

zastosowania wyńku badair oraz gdy ma ona wpł}v na zgodność z wyspecyfikowanyni granicami tolerancji lub na Ączenie klienta. NiePewnoŚĆ jest niePewnoŚcią

rozszerzoną obliczoną dla netody badawczej dla poziomu ufirości 95% i wspołcąmnika rozszerzenia k=2.

Podawane na sprawozdaniu z badań niepewności nie uwzględniają niepemości pobierania próbek.

Q - ,, baduie akred}towane przez PCA" - jest zamieszczone w zakresie akredytacji PCA m AB 6 l 6.

2j zgodne. ro.porządieniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20l 7r, w §prawi€ jakości wody przeznaczonej do §pożycia przezludzi (Dz.U. z20|7 r-, poz.2291),

ludzi (Dz, U z20l7 r. poz. 2294)-
4) Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.

5) Dopuszcza się pojedyńcze bakterie <10 jtk (NPL).
6) Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpł}Nu temperatury,

Piła, dnia 01.02.2021,r. Mlodszy stent
Data sporządzenia sprawozdania
Autór}zowal3
poz. 1-5- mgr iM. Jadwiga Duraj
poz. 6-9 - mgr Kamil Kryza

w ul. Gnieźnieńska 49 - kran poboł

L.p. Parametr Wvnik
\iepewność')

(dla bad!ń
akredytow8ny.h)

Jednostka
Dopuszczalne

wartości
rvskaźników2)

IdenĘfikator

l vIętnośća <0,20 NTU 1 -EN ISO 7 0ż'1 -l:ż016-09

2 Jarwaa 10 mg/lPt 4) ISO 7887: 2012, metoda D
ISO 7887:2012lAp 1 :20 1 5-1

3 łapacha (23!2"C) akceptowalny 4) EN 1622:2006

4 )Ha 7,4
t *- = 20,0'C

pH 6,5-9,5 ISO l0523 : 2012

5 )rzewodność elektryczna
łłaściwa rv 25oCQ

799 o)

t r,.. = 21,4 "C

pS/cm 2500 27888:1999

6 )gólna liczba
nikroorganizmów
ltZżoC +ZoCpo72ha

§, jtVl ml bez
nieprawidłowych

zmian

lSO 6ż22:ż004

7 Liczba bakterii grupy colia 0 jtk/100ml 0
5) 'N-EN ISO 9308-1 :20l 4-12

+A1,.2017-04

8 Escherichia coliq 0 jtk/100ml 0 ]N-EN ISO 9308-1:ż014-12
+Al:2017-04

9 ]nterokoki kałowea 0 itk/100ml 0 ISO 7899-2:2004

' dane do§tilczone

Koniec sprawozdania

wyr*na*rąiię wyłqcznie do badanej próbki . Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Pile, nie może byĆ powielane inaczej

niz w calości. kliirt ,i proro ,lozyć sia'rgę dotycŹqcq badń w termifiie l 1 dni ticzqc od daty stempla pocztowego lub potwierdzenia PrzYjęcia sprawozdania

z hatlań. Laboratoriun nie ponosi Ótlpowiitlzialnościi za in|ormacje, pobieranie i lransport próbek dostarczanych do Ląbofatorium przez Zleceniodawcę.

.§\,i\U72ffić,..ffi§

Au^^n,
mgFinż.,l,jlju i,;;


