
l:v

sffięqrŃ§Y
,ąr9F§.$

oN-IIK.901

P ań stlvorvy l) olvi alou,y
Inspcktor Sanitarny

rł, Wągrtlrł,cu

l .7I.2022

..'

Wągrowiec , ''f,,, ,O5.2022 r.

Miej skic l'rzedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiccka 100

6ż-100 Wągrolvicc

OCENA JAKOŚCI WODY

Napoclstawie art.,ł r_rst. 1 plit 1ustarły,zdnta 1złmarca 19f]5 r. oPaństrł,owej Inspekcji

Sanitarnc,j (t.l ,l,dnia 20 stvcztlia 20ż1 D,z. I], ,z 2()2I r.) poz. I95 ze zm.) § 21 ust.,

ro,zporr,ącl,zenia Ministra Zclrolr,ia z dnta 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
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 jakości wod1,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

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr286tWt22
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec Nr rejestru próbki:ż86lWlż2
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2 .55.2022
Próbka pobrana i clostarczona przez*,. PSSE - Wągrowiec

M.Kosmecka, R. Krakowiak
Identl,fikac.ja nletody pobierania próbek*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodzai próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki : Dobry

Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec
sieć - Wągrolviec, ul. Gnieźnieńska 49 - kran potlorowy

Ninielsze spral1,ozdanie : badań :ctll iera t),,l1iki bada|i ob.lęte :akresem akredytacji oraz badań nieakredylowanych.

* dane dostalczol]c przez klienta (zirzllacz}c \\ odpolviednim mielscu)

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

Godzina dostarczenia: 1200

Data zakończęnia badania : 25,03.2022r,

badań akredl, toll ą111lg 11 2g5 1ą Ą, ():tldczone i nde kse nt

L.p. Pa ram etr
\\'ynik

/rczu l ta t1)

Niepewność'r
(dla badań

l krcdytolvan],ch )

Jedno§tka
Dopuszczalne

wartości
wskaźników3)

ldentyfikatOr
metody badawczejr)

1 v4ętność <0,20 0,20+0,04 NTU 1 5) )N-EN ISO'7 02'7,1 :2016-09

2 ]arr.vaQ l5 4 mg/lPt 5) )N-EN tSO 7887.2012. nletoda D
)N-EN ISO 7 887,.ż0 lżl Apl,.20 l 5-0ó

] 1apacho (23+2"C) akceptowalny 5) )N-EN 1622:2006

4 jmako (2]+2"C) akceptowalny 5) ?N_EN l622:2006

5 )Ha 1,7
t D",,, : l9,0 "C

pH 6,5-9,5 ?N-EN lSO 105ż3 :201ż

6 'rzelvodność elektryczrra
,vłaściwa w 25oCa

793 1)

t l,,,,,, = 20,1 "C

pS/cm 2500 PN_F,N 27888: 1999

7 )gólna liczba
nikroorgan izmórv
,l, 22oC + 2oC po 72hQ

5 jtk/l ml bez
ni cpralvidlowyc h

znl ia n

PN-EN ISO 62ż2:ż004

8 .iczba bakterji grup\ coliQ 0 jtk/l00ml 0 6) ]N-EN ISO 9308-1 :20l4-12
+Al:2017-0.1

9 ]scherichia coli(] 0 jtk/100mI 0 ?N_EN ISO 9308-1 :20l4-12
+A l :20l 7-0.1

l0 ]nterokoki kałorł,eQ 0 jtk/100ml 0 )N_FN lSO 7899-2:2004
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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 286lW lż2

t) Nrepewności lvynikórv polniarórv są podarvane zawsze wtedy, gdy lnr to znaczenie dla rvaźności lub 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

Q - .. baclanie akredytorł,ane przcz I)CA" - jest zatrrieszczone rv łtkrcsie akred_vtacli PCA nr AB ó ] 6,

\r akred},to\\,an},m zakresle potniarorł,yn.

przeznaczonej do spoźl"cia przez lldzt (Dz.U. ,z20l1r. poz,. 2294)
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

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

sjl ;ti,,i:l]!,. i ],.]-. !. i i. ". {

I'otl iairlil 1.1 Sillt, ji iil;irL;:llil,":-;:ii];ll, jiiil,]:ir:,,llij

1t ,'l 
'! 

,

,,, r,.,o,% ł!8 h, o l,,rr,,

starszy a§ystent
POil,iatO§,(:i Stacji Sanitarno,Epiderniologicznej

l l 1 g r i il ź., "),,,,'j,W,ko ^

Koniec sprawozdania
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SPRAWOZDANIE Z
Zlęceniodawca*: PSSE - Wągrowiec

BADAN nr 287l-W l22

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

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.

Identyfikator
metody badawczej!)

ISO 7027-1:201ó-09

ISO 7887: 20l2. metoda D
,.20|2lAp]',.ż015-06

162ż:ż006

EN l622:2006

EN ISO 105ż3:żOlż

-EN 27888: 1999

|SO 6żż2:2004

-EN lSO 9308-1 20l,ł-l2
+A l:2017-04

ISO 9308-1:20l4-12
+A1 _2011

-EN ISO T899-ż:2004

yOr:ltlzitlltt,]'abrlraloryncgot,SSliu,Pilc'nicnożehyćpowielancinac:a1

akceptowalny

łaścirva rv 25"Ca

żż'C r 2"C po 72hQ

bakterii grLrpy,, colia

* dane dostarczone przcz kliellta (z,az,lac4ć rv odporviedtlill mic,lscu)

bez
n i e p ra lv i d l orvyc h

zmian
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 287l\Y lżż

nonna lSo l903ó i opicra r,ę no ni.p"runoś.i stalrjardorve.1 p",""o,;;;;j';,;; współczynnik k.=2 , zapein,rląc poztonl ufllosci okolo 95%,

podruaIle l]r \plJ\vn/danlll , ,"o.,"",,,.p"rr"",., ui.,,*.glaJ,,,a,la ltiepeullosct Pobietrntr Pli'bek

3) Zgottire z roŹporządzeniem Mir 
lkrcślone rv rozporzącizenu lłi"iur",żar"rrł,", drria 0l gruclnia 20l7r, rv sprawiejakości wody

J l Metorll LJ.lo3\\c7ę Slosl,\\,itl< rr badatltrell 5l]ellllrJl \\\ tllil,Jllli ,

",..),,..;r".i 
l. spo/\\id pllc7 Itr,lzr r Du U /]0l7r poz JJ0 l)

'-;,,;:;";.';," J,r.7orN bcl zastapienia zostały o7,naczone indęksenl górnyrn "W",

','ii..r,",1n", 
pl/e/ lur\l,n]erlos i L,e/ nlepr,l$idlJ\\il] /mi,,l

,,, ń.r., 
^r,, 

,,c unieJrrlizc |,al1,1:c ,0 |'L l\I'l )

:, (.,i.11, .n p",,inin l,l z.ldz<nla ,Jo lo,,,p,,lr,ac] l s pl\ s Ll lPnlnel ólu^

starszy irsl,stcnt
I)ou,iatorrci Stacii Sanitarrro,Epidclnio|ogiczncj

u,Pilc

{}^l>ą-
mgr inź. PauliJla Kr=yzuicka

Pila. dnia 25.03.202żr,
Data sporząclzenia sprarłozdallia
Autoryzo\Yal:
ooz, l -b- nlgr KrZ\ SZlof Chol,,\\,l

poz, --l0 nl*l itlz I'lrtllllr Klzlrritl,r

stlrrs;:y n:.;;,, :;t łl:,ł
Ptllr iliilrl ł,j liilll,.ji :":l1,1;:l,;l,;"ilili.i;,ilirlii;;.ul:lrj

\u ;, ] ]t,

. [_l ,fu,",^-,,.:;., J,,ij:':.".,, -'., ł ! -,. -..
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