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OCENA JAKOŚCI WODY
Napoclstawie art.,ł r_rst. 1 plit 1ustarły,zdnta 1złmarca 19f]5 r. oPaństrł,owej Inspekcji
,z 2()2I r.) poz. I95 ze zm.) § 21 ust.,
Sanitarnc,j (t.l ,l,dnia 20 stvcztlia 20ż1 D,z. I],
ro,zporr,ącl,zenia Ministra Zclrolr,ia z dnta 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakościwody
pr7,ezlacz,onc.i clo spozl,cia p:zc/,ludzi 1i)z. lJ. 2017 . poz.2294 z,c zrn.), Palistwowy Powiatowy
lnspclrtor Sanital,rry r,v Wilgrowclt llo rozllalrzctritt sprarł-ozdania z badań Nr 286-287lW12ż,
531-532lwlż2. 7530-7531l()5l22.5337,5340/05lż2 dotyczącego badań wody przeznaczoncj
do spozl,cia przez luclzi rr, ranrttc],i ktlrrtroli wcr,rłrętrznej oraz nadzoru sanitarnego z wodociągu
ptrbliczllcgtl \Ą l1ut,tltt ice
.

OląZIIKA
przl,datntlść lr.ody,do sptlżvciĄ przczlutl,ńzrvodociągu publiczncgo Wągrołvicc.

UZASADNlE|{IE
.Przcprtlrł,aclzonc bacitt1-lia.iakości wocly z w-oclociągu publicznego Wagrowiec r,lykazały,
zc tt,ocla rv zakrcsic oznaczoll),ch patramctrorł, 1lzykochemicznych i baktcriologicznych spełnia
r,q,magania cltlt1,,czącc jakościwod1,o]<rcślonc rv załącznikach nr 1 i 4 rł,\Ąry. rozporządzentu.
Mając powyzszc na ur,vaclzc l)ltt'rsttvol,vv l)or,r,iatorły Inspcklor Sanitarrry w Wągrowcu orzckł
jal< w sctrtcncji.
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miejsce u,ykonania dzialalności laboratoryjnej

Zleceniodawca*: PSSE -

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr286tWt22
Wągrowiec
Nr rejestru próbki:ż86lWlż2

Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2 .55.2022
Próbka pobrana i clostarczona przez*,. PSSE - Wągrowiec

Data pobrania próbki* : 22.03,2022r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 22,03,2022r,l22.03.2022r.

M.Kosmecka, R. Krakowiak

PTW-HK-0l

Identl,fikac.ja nletody pobierania próbek*:

Rodzai próbki*: Woda do spożycia
Stan próbki

:

str. l /2

64 -920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

tel.67 351-98-07
tel./ fax 67 351-98-80
e- mail: laboratorium.lbwig@psse-pila.pl
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AB 616

1

wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Godzina dostarczenia:

1200

Data zakończęnia badania : 25,03.2022r,

Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć - Wągrolviec, ul. Gnieźnieńska 49
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potlorowy
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t) Nrepewności lvynikórv polniarórv są podarvane zawsze wtedy, gdy lnr to znaczenie dla rvaźnościlub zastosowania wyniku badaIi oraz gdy ma ona wpływ na

norrną 1SO

l

9036 i opiera się lla niepervności standaIdorve.1 pomnożonej przez współczynnik k

:2

,

zapervniając poziom ufności okolo

959/n.

Podalrane na sprarvozdaniu z badati niepervności nie Llwzględnizrją nrepcrvnośoi pobierania próbek
jest zatrrieszczone rv łtkrcsie akred_vtacli PCA nr AB ó ] 6,
Q - .. baclanie akredytorł,ane przcz I)CA" \r akred},to\\,an},m zakresle potniarorł,yn.
,z20l1r. poz,. 2294)
przeznaczonej do spoźl"cia przez lldzt (Dz.U.
Nonnl,rv.vcotane przez PKN bez zasiąpienia zoslaly ozlraczolre incleksem górnynl ..W"
5) A.kcęplowalny przez konsurnenlórv i bez niepralvidlorvych zmian
ó) Dopuszcza się pojedyńcze baklc] ie ,. I 0 jtk (\ PL)
7) Korekta ża pon]ocą urządzenia do konlpensacji !rpływu t€nperafury

starszy a§ystent
Piła, dnia 25.03.202żr.
Data sporządzcni a sprarvoztlania

r\utoryzov,ał:
poz, l -6 ntgt Krzysztof Cholewa
poz. 7-10 l]]gr 1oź. Paullna Krzl,wicka
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr
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Zlęceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
N umcr protokołu pobran ia próbki* : ON-H K.90],2 .56,202ż
Próbka pobrana i clostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec
M.Kosm ecka, R. Krakowiak
Irlęntyfikacja metocly pobierania próbek*: PTW_HK_01 rvyd. 3 z dnia 22,03.20l3r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia
Stan próbki

:

Dobry

ZNA

Nr re.jestru próbki:

287 lW

lż2

Data pobrania próbki * : ż2.03.żOż2r.
D]ta doStilrcZen ia próbk ilrozpoczęcia
badan i a: 22.03.20żżr.l 22.03.2022r.

Godzina dostarczenia:

l 200

Data zakończenia badania : ż5.03.2022r.
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