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Wągrowiec L., i .04.20ż2r,

Mieiskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Karralizacji Sp. z o.o.
ul. Janowiccka 100
62-100 Wągrowiec

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstaw,ic art, 4 ust. i pkt i ustawy z dn\a 14 marca 19t]5 r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (t.j. Dz. U. z,2021 r.. poz. 195) § 21 ust. ust. 1 pkt 1 rozpotządzcnia Ministra Zdrowia
z,dnta 7 gruclnia ż0I7 r. w sprawie jakości wody plzeznaczonej do spozycia przezludzi(Dz.IJ.2017,
poz. 2294 ze zm.), Palistlvow.,,' Powiatowy Inspektor Sarritarny w Wągrowcu po tozpatrzenil
iprawozdania .z badań Nr 18_19lwl22, Nl48312022, 33ll02l22, 167_168iWl22, 4425-4428102lż2,

clotyczącego badań wocly przeznac,/,onej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej oraz

nadzoru sanitarnego z woclociągu publicznego Wągrowiec.

oRZEKA

przydatność lvody do spożyci 
^ 

przez |udzi z lvodociągu publicznego Wągrowiec

UZASAD1\IENIE
Przepror,vaclzone badania jakości wocly lvodociągu publicznego w Wągrowcu, urykazałY, że

rvoda w zakrcsie oznaczonyclr parametrów fizykclchemicznyclr i baktęriologicznych sPełnia

uyrrragania dotyczące jakości rvody okrcślone w załącznlkach nr 1 i 4 w ww. rozporządzenll. Mając
powyzszc na uwaclzc Parislrvowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu orzekł jak

w sentcncii.
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DZIAŁ LABORATORYJNY
Wo.icrłrlclzka Slac.ia Sarritarno-tJpidemiologiczna rv Poznaniu, ul. Noskor,vskiego 23, 61-705 Pozrrań

Li\BORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
rrl. Noskorł,skiego 21, 6 1 -705 Poznali

tel.: 6l 8544-ti26. 6l 85,ł.1-829 fir: 6l 854,1-827 c-nlail: lbrvigGwssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/483/2022ILB-WGIPCH|

*Nazwa i adres zleceniodawcy: powiatowa stacja sanitarno - Epidemiologicma wągrowiec

*Cel l przyczyna badań: monitoring przeglącio\\y

*próbka pobrana / dostarczona przez: próbkobiorcę pssIJ wągrowiec

*ldentylikacja metody, pobie rania próbki: P,f W_HI(_0 l z dnia 22.03,20|3r.

Przednriot badań (rodzai próbki): rvocla do spożycia przezludzi

*Opis próbki / oznakowanie; rł,oc]a pfzczl]aczolla do spoĄciai 2312022

*Nliejscc pobrania: wodociąg publiczny - Wągrorviec

- s - Wągrowiec, ul. Kcyńsktt 129 - kran poborowy

Data rozpoczęcia badań tizyl<ocherrlicznych: 02.03,2022 r. Data zakończenia

Nr rejestru próbki: Nl483l2022
*Data pobrania próbki: 28.02.2022 r.

Data przyjęcia próbki: 02.03.2022 r.

Stan próbki: dobry

badań fizykochemicznych: 03.03.20ż2 r,

Laboratorium badawcze akredytowane przezPCA, Nr AB 438. Metody badawcze objęte zakresem akredytacji oznakowano sYmbolem Q.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr
IdenĘfikator metody

badawczej 1)

WyniV
Informacja
o rezultacie
lradania 2)

Niepewność
wyniku

badania 3)

Wańość
parametryczna a)

(dopuszczalna)
Jednostka

1 Bor PN-EN ISO 17294-2:20l6-11 O
0,12 1,0 mgll

2 Glin PN-BN ISO 17294-2: 201 6- 1 1 a < l0,0
rB)

10,0 + 1,1
(D)

200 pcll

J Chronl PN-I]N |SO 17ż94-2:20l6-11 a < 1,0
(B,)

1,0,Ł 0,1
rI))

50 vclI

1 Nikiel PN-I]N ISO 17294-2,.20l6-11 o
< 1,0

(R)
1,0 + 0,1

(D) 20 vcl1

5 Miedz PN,ljN ISO |7294-2:2016-11 a < 0,010
(B)

0,010 + 0,002
(D)

7o mg/|

6 Arsen PN-EN ISO 1,7294-2:20 l6- l 1 a < 1,0
(B)

1,0,t 0,1
(D) l0 pcll

7 Selen Pl.\-Ij\ ISO |7294-2:2016-1l a < 1,0
(B)

i,0 + 0,1
iD) 10 vcl1

8 Srebro PN-I,.N lSO 17294-2:2016-11 a < 0,0010
(B,}

0,0{J10 + 0,0001
(D) 0,010 mgl I

9 Kadm PN-L]N lSO l729,ł-2:2016-1l O
0,1l 5,0 pgl1

l0 Antytnon ['\-I]_N ISO 17294-2:2016-1 ] O
< 0,10

lB)
0,10 * 0,01

(D)
5n łclI

ll Ołórv PN-DI.Y ISO 17294-2:20l6-11 a < 1,0
(B)

1,0 * 0,1
(D) 10 LLcll

I2 I{tęć P\-Il\ IS() 17852:2009 O
< 0,20

lB)
0,20 * 0,03

/D)
1,0 łcll

dMe dostafczone przcż

spozyt,iu przez lrulzi l])z. I l. : )()J ;- r, poz. ))9 /1.

iillotDlu(,lę tl u:yskutlnl rcllllut,tc hurtltttu lt pllllltct,
,l ortośii Lhl!tlcj grunttl :akreuL 1ltlnlidrol,ago ukrcd.tlat, ttllL,j nletotly 1edno,łtlcu lub

, trartołc,i górtlc1 gt,anic.t ztlLrc.łu ponltanlłcgtl ttkrctll ttlr,dltc.l ]ilclOd\,, ,ferlntl,slktt

(,ą) , ?ori:!l t/cl/ne| 8rulltt:_l':lkt,c,ll! |o1llldra|,(ź:!) LtkIr(lyto\1Lll]lf illclo,1\),

(lJ) , pohl:el grdrlc,v^ o:tltlt:llno,ici ttkrcclvlóltlLt(j l1lfll)|h (l,()Q)

pohrllt lq przt:z plljhlcohitlrujv L]J,jy'( i.
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DZlAł, LABORATORYJNY
Wo.jelvódzka Stacja Sanitarno-Epiderniologiczna rv Poznaniu. u1, Noskor,vskicgo 23. 61-705 l)ozrrari

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLI]BY
ul. Noskorvskiego 2l. 61-705 Poznari

tel.:61 8544_826.61 8544-829 lax: ó1 8544_827 e-mail: lbrvigGlvssepoznan,pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/483/202żILB-WG1PCH1

- koniec sprawozdanią,

elektronicznl,m.

05.03.2022 r. 0'7.03.2022 r.

Data sporządzenia sprawozdania Data autoryzacj i sprar.vozdan ia

mgr inż. Joanna tllaszak
starsz1, Asystent pracowni chemicznej
l.aboratoriurn Badania Wody i Gleby

]nrie nazrvisko. slatrorviskcl
Autoryzorval,

Hulffi,
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DZLAŁ LABORATORYJNY
Wojcr,r,ódzlta Stac.ja Sanitalno-Epideniologiozna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 6l -705 Poznań

LABORATOIłIUM BADANIA WODY l GLEBY
ul. Noskorvskiego 21, 61-705 Poznań

tel.: 61 ll51,1_826, 61 8544-829 tłr: 6i 8544-827 e -mail: lbwigGrvssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/483/2IŁŁILB-ASIPGCI

*Nazlva iadres zleceniodawcy: powiatowa stacja sanitarno -Epidemiologiczna \{ągrowiec

*Cel l przyczyna badań: nlotritoring przeglądowy

*próbka pobrana / dostarczona przez: pSSE Wągrowiec Nr rejestru próbki: Nl483l2022

*Identyfikacja metody pobicrania próbki: PTW-IiK-O 1 zdnia22.03.2013r. *Data Pobrania Próbki:28.02.2022r,

*prze<lmiot badań (rodzłj próblri): woda Data przyjęcia Próbki: 02,03,2022 r,

*C)pis próbki / oznakolvanie: Woda przeZllaCZoIla do spoĄcia przez|udzi

*Miejsce pobrania: rvodociag ptrbliczn1,. - \\/ąerorviec Stan próbki: dobry

Siec - Wagrowicc. ul.Kc1,Iiska l29 - krarr pobororvy

Data rozpoczęcia badnIi fizl,koclre nricznl,ch: 02.03,2022 r, Data zakończenia badań fizykochemicznych: 09.03,2022 r.

Laboratoriurn batlawcze akrcdytowane przcz l'C,\, Nr.\B ,l3ll, Nletody bada,lvcze objęte zakresem alrredytacji oznakou'ano sYmbolem Q,

Spralla:clunie : bctduń:altieru lyr-nilci btttlttń v),klnane mebdcuni akreĄ,klvan,yni i nieukredftovan!illi.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr
IdenĘfilrator metody

badawczejl)
Wynilr/ lnformacja

o rezultacie badania 2)

Nie pewność
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna a)

(donuszczłlna)
Jednostka

1 chloroforn-r PN-EN ISO l 0301 : 2002 a 10 30 pcll

2 Bromodichlorometan PN-EN lSO 10301:2002 a 1,2 15 pg/l

J L THM sl PN-IIN IS() 1030l:ż002 a 11 100 VclI

4 r,2 dichloroetan PN-EN ISO l0301:2002 a < 0,4 (B) 0,4 + 0,1
(D) J pg/l

5
I trichloroetenu i

tetrachloroetenu
PN-F]N ISO 10301 : 2002 a < 0,4 (B) 0.4 + 0,1

(D)
10 LLg/l

6 Betrzen
PB-LI]-AS- l9,52
rvycl, l z clnia 25.0 1.2019.. Q < 0,20 (B) 0,20 + 0,05

(D)
1,0 [c/l

7 u-HCH PB-LB-r\S- l9.55
rvvd. 1 z dnia 25.01.2019 r

< 0,010 0,10 psi1

8 HCB
PB-LB,AS-19.55
rvyd, l z dnia 25.01,20l9 r

< 0,010 0,10 łcll

9 B-HCH
PI]-I-B-l\S-19.55
lrr,d, 1 z dnia 25.01.20l9 r

< 0,010 0,10 pg/l

10 - FlCł I
PB-1.I]-^S-19.55
rł,r,cl. 1 z dllia 25,01.20l9 r

< 0,010 0,1 0 Pg/l

l1 5-HCH PB-LI]_,\S_ 19,55
rrld. l z dnia 25.01.20l9 r

< 0,010 0,10 ptglI

12 FIeptachlor
PB-1.I]-AS- 1 9.55
1i,_v61, l z dnia 25.01.20l9 r.

< 0.0l0 0,030 pc/l

13 Aldryna
Pt]-LB_AS- 19.55
rrr,cl. l z dnia 25.01.20l9 r

< 0,010 0,030 ug/l

I4 llpoksyd heptachloru
PB-1.I]-AS- l9.55
lwcl, l z dnia 25.01.20l9 r.

< 0,010 0,030 Vcll

15 u e rrdosultan
PB-Lt]-AS- l9.55
q,l,d. l z clrlia 25,01.20l9 r.

< 0,010 0,10 pg/l

16 Dieldryna
PB_LI]-AS- 19.55
lvvcl. l z cinia 25.01.20 l9 r.

< 0,010 0,030 pg/l

17 p, p' - DDE
I,B-LI]-AS- l9.55
li,r,cl, l z dllia 25,01,20l9 r.

< 0,010 0,10 LLclI

18 o, p' - DDD
PB-LI]-AS-19.55
rł,l,cl. l z dnit 25.01,20l9 r,

< 0,0l0 0,10 pg/l

19 B - endosulf'an
PB-LI]-AS-19.55
rvvd, 1 z drria 25.01.20l !] r.

< 0,010 0,10 pg/l

20 p. p' - DDI)
PB-LB-;\S- l9.55
rvyd, l z dnia 25.01.20l9 r

< 0,010 0,10 pc/l

żI Aldehyd endryny
PB-t.ll-AS- 19.55
lwcl. l z dllia 25.01.2019 r

< 0,0l0 0, l0 pg/l
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DZIAŁ LABORATORY.|NY
Woierł,ódzka Staoja Sanitarno-Epidemiologiczna ry Poznaniu. ul, Noskori,skicgo 23. 6l -705 Poznail

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskie go 2l, 6|-1 05 P oznań

tel:618544-826,618544-829 fax:618544-827 e-mail: lbwigGwssepoznan.pl

Lp. Parametr
Identyfikator metody

badawczej1)
Wynik/ lnformacja

o rczultacie badania 2)

\icpe u,ność
lvy n i I<u

badania ])

Wartość
parametryczna a)

(dopuszczalna)
Jednostka

22 siarczan endosulfąnu
PB-LB-AS-i9.55
rwd. 1 z dnia 25.01.2019 r.

< 0,010 0,l0 !g/l

23
Pestycydów 6) PB_LB-AS-19.55

rr,.vd. l z dnia 25.01.20l9 r.
< 0,0l0 0,50 !c/l

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/483/20221LB-AS1PGC1

ckl spo:1,cia pr:ez lutlzi (Dz. U. z 20l7 r. po:, 229J).

o tt4,s lcą n), m rezll l I aci e b ą dą n i ą u, pos l ą c i :

. \|ąrlo,śći tlolnei łranic, zdkleśtl Ponlittrowego akretllittltl,ttnai meloclv _i<:dnostka hth

:, vą rto,k i górnej grąn icy zakfeśu pom iąrołego .ikredylol1,dnel ilelodl. jedn()sl ką

(A) .. poni:e1 dolnej granic\, xtkre,łu pclniłlrolLego akredliou,ą]]ej melo.1:l:

(B) <: Poni:e] gronicy oznaczalności akrcd),tov,dncj nelod| (LOQ),
(C:) ::, po|,vżei K()rnei grafricy zqkrelu poniąrot,ego akre.l!-lo1k)ne1 melod!.

pobrane sq prze: próbkobiorców LB-IYG.
(D) - dolna grdnica :alłełl pomiarovego ąkrcdylOvanej l11(lo(]y lrą: Z niepey,noŚcitł roz.szerztlnq Ll/Ll l(i \1 utll).Śli
(E) - górna granica:akresu pomiarolego v,ro: z niepeyllośc:iq ro:l:cr:ont1 ttla laj v,urto{ci.

5) u,skład sumy 7'I7M u,chtldzq: chklrofornt, brotnodichklnlnaltll, tlihnlmochloronleIun, brrlnrlftlrtn

o,p'-DDD, P-endosulfan, p,p'-DDD, aldehyd endryny, siarczan cndosulfanrr

' l)dne do,rląrczone przez klieilla

- koniec sprawozdania -

10.03.2022 r. 11.03.2022 r.

Data sporządzenia sprawozdania Data autoryzaoi i sprawozdania

mgr ł-ukasZ Nowacz,vk
Autor_vzou,ał: Kierownik Pracowni Chrollatografii Gazowej

Laboratori um Aparatury Specj alnej

Podpis jest p idłowy

Imię, nazrl,isko. stanorvisko

Dokument
Nowaczyk;
Data: ż022.0

ł,.ukasz

CET



Laboratorium Badania Wody i Gleby

AB 6,16

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w PILE

te|.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.tbwig@psse-pi|a.pl

oddział Laboratoryjny. Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64_920 Piła. al. Wojska Polskiego 43

lniej sce rvykonania działa]ności laboratoryi ne,j

64 - 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

www.psse-pila.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr l67IW l22

Zlecenioclar.vca+ : PSSE - Wągrowiec

Numer prcltokołu pobrania próbki*: ON-HK.903,2 ,23,2022

Próbka pobrana i dostarczona pt,zez,*,. PSSE - Wągrorviec
lll.Kosm ecka. R.Krakowiak

ldent,"_,fikac.|a metody pobierania pr(lbek*: PTW_HK_0l wvd.3 z tlnia 22.03.20l3r.

Rotlza.i próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć - Wągrowiec, ul. Kcyńska 1ż9 - kran poborowy

il,itltejsze sprawozdanie z bacluń zalriera lDlliki baclań abJęle zakresem akretlytacji oraz badań nieakredYtoltanYch,

L|vniki hadclń

Nr rc.iestru próbki: 167AV/22

Data pobrania próbki * : 28.02.ż022r.
Dllil doslarczenia próbki /rozptlczęcia

bacl an i a: 28.02.202żr. lż8.02.2O22 r.

Godzina dostarczenia: l 150

Data zakończenia badania : 03.03.ż022r.

Identyfikator
metody badawczejł)

EN tSO'70ż7-1:ż0|6-09
ISO 7887: 2012. metoda D

EN lSO 7887:20l2lApl:20l 5-06

-EN l622:200ó

-EN l622:2006

ISO l0523 :20l2

-EN 27888: l999

-tSO 6059 lipiec 1999

SO 6058: l 999

-04554-41999

EN lso l0304_1 :2009+AC:20l

576-4: |994
_EN ISo l0304_1 :2009+AC:201
_EN ISO l0301-1 :2009+AC:20t

SO 6332:2001,
633ż.200ll

_EN ISo l0304-1 : 2009+AC:20l2

ĘiC-oą:lol0l'u
_ISO 9964-1:l994.
ISO 9964-1:1994/.

/PB-30 wl,d.3 z l0.08.20l5r.

EN lSo l0304-1 :2009+AC:20l

EN ISO 8467:2001

'/PB-35 wyd. I z- |6.03.ż0l2r.

akceptowalny

,zewodność elektr},czna

tlenialność z

rv ielopierścieni orvl,ch

benzo (b ) 1'luoranten,

benzo(k)fluoranten,
benzo(g,h. i)perylen,

/PB-35 lvyd. I z l6.03.żO|żr.

§.'iv)',?.
§t:Ę17.;-ffiŃe,.ffi§

',z,,i,,1 
, 
j1,}"



PSSE w Pile Oddział Laboratoryiryl Zal. ] z dn. 05.0 ] ,2022r, do Procedunl PO- ] 6 str.2/2
Laboratorium Badania Wody iGleby

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w PILE

te|.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail; laboratorium.lbwig@psse-pila.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody

64 - 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43

wwrł.psse-pila.pl

i Gleby, 64-920 Piłą al. Wojska Polskiego 43

AB 616

-i---ffi
tnle jsce l,ykonania działalności laboratoryJneJ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr167tWl22

+ daIre dostarczone przez klienta (zaanczyĆ rv otlporvicdniln miejscLr)

nonną lSO l903ó i opiera się na niepewności standardorve_j pon]nozone; przez rvspółczynnik k:2 , zapewniając poziom ufności około 959ó.

Podawane na sprawozdanirt z badaIi niepervności nie urvzględniaja nreperwości pobierania próbek

Q - ,, badanie akredytou,ane przez PCA" - ;est zalnieszczone w zakresie akredt,lac.ii PCA nr AB 6 l 6.

w akreilytou,anyln zakresie ponliarowytl,

przeznaczone.j do spożycia przez ludzi (Dz,tJ, z20)1r. poz.2294)
Nonny wycofane przez PKN bez zastąpieltia zostały ożnaczonc indeksem górnynr,,W",
5) Akceptowa|ny przez konsulnentórv i bez niepralvidłorvych znian.
6) Dopuszcza się pojedyńcze bakterie <J 0.jtk (NPL),
7) Korekta Za polnocą urządzenia do kornpensacli wpłyWU temperatury,,

dysnybuqi nie może przekraczać rvartości 0. l Ilg/1

Piła, dnia 04.03.ż022r.
Data sporządzcnia sprarvozdirtlia
Autoryzował:
poz, 1-22 mgrKrzysztof Cholerra
poz. 23-26 - lngr inż, Marta Strzclccka

starSZy irsystcnt
Pou ialollcj Stacji Sirnilirrno-Epidcnriologicznej

rv l'ilc

U,h,,,r*_
mgr Kr zy sŻ'fÓ| Ch o l eul ą

irsvstent
Porriatorrcj §tac,|i

1rl8r ulz. trzelccka

23
)gólna liczba
nikroorganizmów
N LżoC +ZoCpo72ha

nie
wykryto

jtk/l ml bez
n ieprawidlołvyc h

Zmian

-EN lSO 6222:2004

-iczba bakterii grupy coliQ 0 jtk/l00ml 0 6) N-EN ISO 9308-1 :20l 4-12
AI,.ż011-04

25 ]scherichia colia 0 jtk/l00ml 0 N-EN ISO 9308-1 :20l4-] 2
Al:20l7-04

26 ]nterokoki kaIolveQ 0 jtk/l00ml 0 -EN ISO7899-ż:ż004

Koniec sprawozdania
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Laboratorium Badania Wodv iGlebv

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W PILE

te|.67 351-98-07
tel./ fax ó7 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pI
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lniejsce rvykonania dzialalności laboratolyjne_j

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr
Zlecęniodawca*: PSSE _ Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki * : ON-HK .9 03.2.2 4.2022
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

M. Kosmecka, R, Krakowiak
ldentyfikacja metodl,pobierariia próbck*: PTW-HK_0l wyd. J z dnia 22.03.20l3r.
Rodzai próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Mie.|sce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć - Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 49 - kran poborowy

168lw l22
Nr rejcstru próbki: l68AV/22
Data pobrania próbki+ : 28.02.2022r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badan ia: 28.02.2022r.128.02.20żżr.

Godzina dostarczenia: 1 150

Data zakończen ia badania : 03.03.2022r.

L.p. Parametr
Wynik

l rezultat')
N iepewność''

(dla badań
akredYtowan},ch)

,lednostka
DopuszczaIne

rvartości
lvskaźn ików])

ldentyfikatOr
metody badawczejr)

1 \4ętnośća 0,ż2 NTU l 5) EN ISO 10ż1-1:2016-09
2 ]arrvaQ 15 4 mg/lPt 5) -EN ISO 7887.ż0l2. metoda D

-EN ISO'7 887,,20l2l Ao|,.20l 5 -

J 4apacha (23=t2"C) akceptowalny 5) -EN l622:2006
4 irnaka (23+2"C) akceptowalny ) 1622:2006
5 )Ho 7,6

t ru" '' l9,3 "C
pH 6,5-9,5 ISO l0523:20l2

6 )rzcw oclność e lektr_"-czna

łłaścilva ri, 25oCQ
797,|)

t|,,,,,,:21,4,C
pS/cm 2500 -EN 27888: l999

7 )gólna liczba
nikroorganizmów
y ż2oC + 2"C po 72ha

nie
wykryto

jtVl ml btl,
n ieprarł,i dłorvvc h

znl ian

-EN ISO 6ż22:ż004

8 -iczbir bakterii grup1" colia 0 1tk/l00m l 0 6) ,N-EN ISo 9308-1.20l4- I 2
+Al:20]7-04

9 ]scherichia colia 0 jtk/l00ml 0 'N-EN ISO 9308-1 :201,1-1 2
+Al,_201]-04

l0 ]ntcrokoki kałorveQ 0 itk/l00m l 0 ISO 7899-2:2004

* dane dostarczone przez klienta (zaznacz} c \\ odporviedllinr uriejscu)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr t68lYY l22

norrną ISo l903ó i opiera się na ltiepervności staniarclou,ej pon]nożonej przez rvspółczy,nnik k =2 , zapervniając poziolrl uijroŚci około 959/o,

podauraue na śprawozdaniu z badali niepervności nie urvzględlriaja niepewności pobierania próbek.

Q _ ., badanie akredytowane przez PCA" _ jest zamieszczone rv zakresie akredytacji PCA nr AB 6 l ó,

rv akredy,torvanyln zakresie poni arorvym,

przeznaczonej do spozycia przezlutlzt (Dz.U, il,0l7r. poz, 229,1)

Nonny rvycofane przez PKN bez zastąpicnia zosta]}, oznaczone indekseln gómyrl "W"
5) Akceptowalny przeż konsunrentów i bez nieprawidłolvych znrian

6) Dopuszcza się pojedyńcze bakterie < l 0 ] tk (NPL)
7) Korekta Za pomocą urzqdzęnia do konpensacji wPlywu lenperatury,

Pila, dnia 03.03.ż022r.
Data sporządzenia sprawozdani a

AutoryZowal:
poz 1-6 tngr Krz_vsztof Choleu,a
poz 7-10 lngr inź. Marla Stlze]ecka

PowIATo\ilA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

\il PILE

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

64 -920Piła
al. Wojska Po|skiego 43

www.ps§e-pila.pl

oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby,64,920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

nie.j sce rvykonania działalności laboratory.jnej

starszy asystent
Porr iałorltj Stacji SarlitaLnołipklenliologicznej

,,r, *,Q;,ńrb!,ol"z,a
strzelecka

Koniec sprawozdania

ffiLldanc1próbki,Sprttwo:tlania:h,,tn,it,,1u*i,,1:gotĄ,OtlttziatuI'ahoratory1ncgtll,§\.1:rl)l/c,nicmożch),ćp0\|ielaneinaczaj
,7l.-.-i,:.In:ll,tllll. n culI)}Ll. 

^l1.1ll 
lIlL1 |lu.,\l -
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 19IWl22

Zlcccniodarvca*: PSSE - Wągrowiec

N umcr protokołu pobran ia próbki * : ON-HK.903.2 .2.202ż
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

M. Kosmecka, R, Krakowiak
Identyfikac.ja metocll,pobierania próbek*: PTW-HK-Ol wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodza.i próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

N,Iiejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć- Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 49- kran poborowy

,\'iniejs:e spral:,ozdanie : burlati :aviera vl,niki badań objęle :akresem akred),tacji oraz badań nieakred),tcllyarych
indeksent

dane d()starcZone pru ez klienta (zanlacz,t,Ć rv odpowlcdltiln lnicjscu)

Nr re.!estrrr próbki: l9lW/22
Data pobrania próbki * : 25.01.202żr.
Dnta dostarczcnio próbki/rozpoczęcia
badania: 25,0 1.20ż2r. 125.01.2022r.

Godzina dostarczenia: 1 l30

Data zakończenia badania : 28.01.2022r.

L.p. Parametr
Wl,nik

/rezultatl)
\ iepewność')

(dla badań
akred],tot anych)

Jednostka
Dopuszczalnc

wartości
lvskaźnikólvJ)

ldentyfikator
mctody barlałczejr)

l t4ętność <0,20 0,20t0,04 NTU l 5) ISO 7027-1.2016-09

2 ]anvaQ 10 mg/lPt 5) -EN ISO 7887 . 2012. metoda D
-EN ISO 1 887,.20 l2l Ap l,.20 1 5-06

3 4apacha (23+2"C) akceptowaIny 5) N 16ż2:ż006

4 jmakQ (23+2"C) nie badano N l622:2006

5 lH'] pH 6,5-9,5 ISO l0523:20l2

6 )rzervodność clektryczna
,vłaścirva rv 25nCa

791 l,)

t Fnr, ]+.Z l

pSlcm 2500 2'1888:1999

1 )gólna Iiczba
nikroorgr. n izmóu,
ł 22"C + 2"C po 72hQ

18 jtk/l mI bez
n ieprawidlowl,c h

zmian

ISO 6222:2004

8 -iczba bakterii grup1, coli l (0-8) jtk/100ml 0 N-EN ISO 9308- l :20 ] ,1- l 2
+A1:20] 7-04

9 ]scherichia coli'] 0 jtk/100ml 0 )N-[N lSO 9308-1 :20] 4-12
+A] 20]7-04

10 ]ntcrokoki kałolvc'] 0 jtk/100ml 0 EN ISO 7899-2:ż004
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lnielsce rvl,konania działalności laboratorl,_jne j

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ny 1gtW/22

nonną ISO l 90,]Ó i opiera się na niepervności slal)daldowej pol)]l]ozoneJ przez wspólczylnik k =2 , zapeulria.jąc pozionl uthości około 95%

Podawanc na sprarvozdallirt z badati niepervlttlści nie urł,zelędnia;ą nicpclvności pobicrania próbek.
Q -., badanie akredytowane przez PCA" -jest zalnteszczonc rv zakresie akrcdl,taoji I'CA nr AB óló,

akt eclytou,altl,tn zakresie pomiarorvynl,

przez]laczonąl do spozycia plzezlldzi (Dz_U_ z2017r. poz. 229,ł)
Nonnv rvvcoflure przez PKN bez zastąpienia zosta\,oznaczone indeksem góntyrn ..W"

5) Akceptowalnv przez konsunrenttjlv i bez nicpra*idlo*,ych zrnian
ó) Dopusżcza się pqedYńcze bakteie -: l 0 jlk (NPL)
7) Kolekta za pon]ocą urzadzcnia do kornpensacji wpływu tetnpeaatur_v

Piła, dnia 31.01.2022r.
Data sporzadzenia sprawozdania
.\utoryZo}virł:
poz, l-ó mgr inż .Iadlviga Duraj
poz 7-I0 nlgl inz Monika Ziółkowska

Polr iatorlcj Epidenriologicznc,i

iką ziółkou,ska

l(oniec aprawozdania

!stlłliilili
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 18rW D2

Zlcccniotlarvca+: PSSE - Wągrowiec

Numer protokołu pobrania próbki+: ON-HK.903.2.3.202ż
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

M, Kosmecka, R. Krakowiak
Identl,tikacjii metodv pobierania próbek*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22,03.20|3r.
I{clclzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Mie.jsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć- Wągrowiec, ul. Kcyńska l29- kran poborowy

Nr rejestru próbki: 18/W/22

Data pobrania próbki* : 25.01.20ż2r.
Dala doslarc7enia próhki'rozpoczęcia
baclania: 25.0l.ż022r.lż5,01.2022r.

Godzina dostarczcnia: l l30

Drrta zakończenia badania : 28.01,2022r.

Niniejs:e sprav,ozdanie : hadań :a]|)iera y,yniki badań objęte zakresen akreó,tągi1 ora: badań niettkred),tolyaą,ch
b ctda ń a kr e dt, l olr a n1: g |1 1 6 5 1 ą |1: o: n a czo n e i rule k se nt

L.p. Parametr
Wynik

lrezultat1)
Nicperrność"

(dla badań
akredytowanych)

Jednostka
Dopuszczirlne

wartości
wskaźników))

ldentyfikator
metody badawczeja)

I Vętność <0,20 0,20+0,04 NTU 1
r) -EN ISO 7 02'7 -7 :20 16-09

ż Barrva'] 15 4 mg/lPt 5) -EN tSO 7887:20l2, metoda D
-EN ISO 7 887 :ż0l2l Ap l,.20 l 5-0(

3 Zapacha (23i2"c]) akceptowalny 5) |622:2006

4 smaka 123+2"c].1 akceptowalny 5) -EN l622:2006

5 lHa
t,.,,,,, :20.] 'C

pH 6,5-9,5 -I]N lSO l0523 :20l2

6 prze,uvodność elektrvczna
właściiva lv 25oCQ

796 l)

t :]1ooal Nnr

pS/cm 2500 -EN 27888: l999

7 Jgólna liczba
n ikroorgan izmórr
,v 22"C + 2oC po 72hO

6 jtk/l ml bez
nieprawidlowych

znrian

EN ISO 6ż22:2004

8 -iczba birkte rii grupv coii'r 0 jtk/100ml 0 6) 'N-EN lSO 9]08- l :20 i4- ] 2
+Al:20i7-04

9 :schcrichia colie 0 jtk/100ml 0 'N-EN lSO 9]08- l :20 l 4- l 2
+A1:20l7-04

l0 ]rrterokoki kałotve'] 0 itk/100ml 0 EN ISO'7899-2:2004

+ danc doslarczollc przez klienta (zaznaczyć rv odpowiedninr nrrejscu;
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 18lW l22

1 ) Niepewności wyników ponliarórv są podarvane zawszc lvtedy, {dy ula to znaczenie dla ważności lub zastosolvania wyniku badań oraz gdy ma ona rvpłyu' na

normą ISo l 9036 i opiera ,,ę no ni"p"*nos.i stanclarclorvej pon,nozo,",] przez współczynnik k =2 , zapervniaiąc pozioul ufirości około 95%

r]"j"*rr. 
"" 

sprar"ozrlaniu z badań niepervności nie tnvzglęclniają niepewności pobierania Próbek ,

Q-..badanieakredytowaneprzczPCA';-1estza,nieszczoneluzakresieakredytacliPCAnr 
ABól6 

,,..^r. odvrvrńośóu,ie]kościurie

prr..nu.Źon".1 do spożlcia przez ludzi (Dz,U, z20l1r poz,2294\
'Ń"",,r, ,"r.;*;r... PrŃ bez zastąpienia zosla§, oznaczonc iltdeksęn gónrlrn "W"
5 l Akceptowalnv przez konsunlentrjrv i bez nieprarvidłolwch znlian

ó) Dopuszo7a się pojedyńc7e baklerie ,: l 0 ltk (i,] PL)

l) Xor"kra rn ponlocą urządzenia do konrpensacji rvpłvrvu temperatun,

Piła, dnia 31.01.2022r.
Data sporządzenia sprarvozilania

Ąutoryzował:
poz, l -ó ngr inż. Jadwiga Duraj

poz, 7- l 0 - lngJ, illź. Monika Zló]korvska

{?.r_ir 1!i",,.

AB 616

Koniec sprawozdania

iologicznej

bska


