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DZIAŁ LABORATORYJNY
Wojervóclzka Stacja Sanitarno-Epiclemiologiczna rv lroznaniu. ul. Noskolvskiego 23, 6l -705 Poznań

LABORAT()RIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskolvskicgo 2l. 61-705 Poznań

tcl.: (;l 854,1-tt2(l. 6l 8544-829 far: 61 8544-827 c-nlai1: lbWigGWSSepoznan.pl

SI'RAWOZDANIIE Z BADAŃ nr N/l484/20221LB-AS/PGC/

*Nazwa i aclrcs zleceniodawcy: powiatolva stacja sanitarno - Epidemiologiczna wągrowiec

*Ccl l przyczyna badań: monitoring przeglądowy

*próbka pobrana / dostarczona przez: PSSE, Wągrowicc Nr rejcstru próbki: Nll484l2022

*Idcntylikacja mctody pobierania prćlbki: P]]W-ItK-0l z dnia ż2.03-20l3r. *Data pobrania Próbki: 06.06,2022r.

*przedmiot baclań (rodzaj próbki): r.voda Data przyjęcia próbki: 01 ,06,2022 r,

*opis próbki / oznakowanic: woda pr^cznac._ona clo spozycia przezludzl

*Miejsce pobrania: wodociąg publiczny _ Wąglowiu,c Stan próbki: dobry

Sioc - Wągrowiec trl,I(cyńska 129, kran poborowy
Data rozpoczęcia badań lizylrochemicznych: 07,0(.,.2022 r. Data zakończenia badań fizykochemicznYch: 14.06.2022 r,

La btlraloriu m badarr,cze a kred5,torlane przez PC h,, N r AB 43fi. }t ctrldy bada.vcze o bj ęte zakresetn akrcdytacji oznakolvano symbole m Q.

\ilYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr
Identyfikator metody

badawczejl)
Wynił/ lnformacja

o rezultacie badania 2)

Niepewność
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna a)

{donuszczalna)
Jednostka

l chloroform PN-EN lSO l030l:2002 a l4 30 pg/l

2 Bromodichloromętan PN-EN ISO 1030l : 2002 0 1,9 15 pg/l

J I THM 5) PN-I]N ISO 1030l:2002 a 16 100 pg/1

4 1,2 dichloroetan PN-EN ISO l030l: 2002 a < 0,4 (B) 0,4 + 0,1
(D) J pg/1

5
I trichloroetenu i
tetrach loroeten u

PN-EN ISO 10301 : 2002 a < 0,4 (B)
0,4 * 0,1

(D) 10 pg/l

6 Benzen
PB-LB-AS-]9,52 (]

lvl,cl. l z dnia 25.01.2019 r.
< 0,20 (B)

0,20 + 0,05
(D) 1,0 pg/1

1 u - HC|l
PB-LB-AS- l9.55
rvl,tl. l z dnia 25,01.20l9 r

< 0,0l0 0,10 LLg/1

8 HCB
PB-I-I]-AS_ 19.55
rl,r,cl. l z dnia 25.01,2019 r

< 0,010 0,10 ug/1

9 B - rICH PB_LR-AS- l9.55
rvvd. l z dnia 25.01.2019 r

< 0,0l0 0,10 łs l1

10 - HCtl PI]-t,B_AS- l9.55
rvvd- l z dnia25.01.20 l9 r

< 0,010 0,10 łg lI

1l D - I,tctl
Pt]-Lt]-AS- l9,55
rt ycl. l z dnitr 25.0 1.20 l9 r

< 0,0l0 0,10 ltg/l

12 Heptaclrlor
PB-LB-AS- l9.55
lvvd. l zdnia25.01.2019 r

< 0,010 0,030 vc l1

13 Aldryna
PB-L.B-AS-19,55
rvld. 1 zclnia25.01.2019 r

< 0,0l0 0,030 pg/1

l4 llpoksyd heptachloru
PI]-l-B-AS- 19.55
\\ \ Ll. l ./ drliir ]5,0l,]0 l() l',

< 0,0l0 0,030 pc/1

15 c[ -ęndosulfan
PI]-LB-AS- l9.55
rvvcl. l z dnia 25.01.20l9 r

< 0,010 0,10 pc lI

16 Dieldryna
PB-Lt]-AS- 19._55

rrlrl. l ztlrlil 25,tl1.20l() t,
< 0,0l0 0,030 |IslI

I7 J, p' - DDłi PI]-LB-AS,19.55
tr l tl, l z drrilr ]5.() l,]() l() |.

< 0,010 0,10 pc/l

18 c, p' - DDD Pi]-LI]_AS- 19.55
rvycl. l z dnia 25.01.20l9 r

< 0,0i0 0, 10 ąlI

19 B - endosulian
PB-t,t],AS- 19.55
\\ \ \i. l / ,lrlił 25.t) 1.20 l 

() r
< 0,0 l0 0,10 lc lI

20 p, p' - DDD
PB-t.I]-AS- l9.55
rvr"cl, l z dnia 25.01.2019 r

< 0,0 l0 0,l0 pg/1

21 Aldehyd enĘny PB-LI]-AS_ l9.55
rvld, l z dnia 25.01 .20l9 r

< 0,010 0,10 Vc lI
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DZIAŁ LABORAToltYJNY
Wojervódzka Stacja Sanitarrro-Epidcmiologiczna rv Pclznaniu. ul. Noskolvskicgo 23, 61-705 Pozrrair

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 21,61-705 Poznań

tel.: 61 8544-826,61 8544-829 fax:61 8544-827 e-mail: lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr NII48412022/LB-AS /PGCI

Lp. Parametr Identyfikator metody
badawczej1)

Wynik/ lnformacja
o rezultacic badania 2)

Niepewnośó
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna a)

(donllszczłlne)
Jednostka

22 siarczan endosulfanu
PB-LB-AS_ 19.55
wl,d. l zclnia25.01.20 l9 r

< 0,010 0,10 ps/1

L) I Pestycydórv 6) PB-LB-AS- l9.55
rr r d, l z dnia 25.01.20 l9 r

< 0,0l0 0,50 pc/i

do spożyt,io przez luclzi lD:. U. z 20l7 r. poz.229,11,

cl tlzyskcuyłl rezullucie hlldnio w po,rld(i:
< v,clrto,ści tlolnei granit,.v zakrestt poliliąro)reBo akred,l:tou,oncj ntetcld1,/.iednostka lt.Lb

> \|,(rloś(:i łórnej g,ulticy:akresu poniaroltego rlkredytouyilrc.i nebdy, .icdnoslka

(A) < poniźe.i dolnei grunic,v zukre,;u pami.orolvego ąkredl:tou,unej ntętocl),;
(B) < poniżej gntnic,v oznuczalnośti lfue.lltowdnej metody (LOQ:
(C) > pol,yże.i górne.j grdnic,y zalcre.su potnitLrovegtl okrcdlłov,anej meltl[.1

pobrana sq prze; próbkabiorcóv LlJ-W(i.

(li) - górnl granit,a zllcre.łu polniarrlwego wra: : niepevnośt,iq roz",zer:oltq dll tcj 1,lrtośc,i-

.') w sklącl sumy 7'HM wt,hodzq., t,hlorolorm, bronlodichlorometan, dibrolllotllltlronrctąn, brcntoftlut

o,p'-DDD, P-enclosulfan, p,p'-DDD, aldehvd endrlly. siarczatr eldosullatru

' Dane do,\furLzo]1c PfZc kliclllu

- kołliec sprawozdania -

15,06.2022 r.14,06,20ż2 r.

Data sporzą<lzcnia sprarvozdania Data autoryzacj i sprarvozd ania

mgI ł-tlkaSZ Nowaczyk
Arttoryzorvał: I(ierownik pracowni chromatografii Gazowej

Laboratorium Aparatury Spccjalnej

Imię. nazlvisko, stanolvisko

Signature

Dokument
Norvacą,k; WSS
I)ata: 2022.06.15

Łukasz

CEST
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DZl^Ł LABOlłATORY.INY
Wo jcrvódzka Stac.ja Sanitarno-Epideniologiczna rv Poznaniu. Lrl, Noskowskiego 23. 61-705 Pozriari

LABORATOI{IUM I]ADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskolvskie go 2l , 6l -705 Pozt"rań

tel.: 61 t]5,1.1-826. 6l B54;1-829 ltrx: 61 8544-827 c-mail: lbwigGwssępoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N1L48412022ILB,WG/PCH/

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

*Ce| l przyczyna badań: monitoring przeglądowy

*l'róbka pobrana / dostarczon a przeT próbkobiorcę PSSE Wągrowicc

*ldentyfikacja metody pobicrarria próbki: PTW_HK-O 1 z dnia2ż.03.20l3r_

Przedmiot badań (rodzaj próbki): lvocla do spozycia prz,ez|udzl,

*Opis próbki / oznal<owanic: rvoda przeznaazor'a do spozycia l11212022

*Miejsce pobrania: rvodociąg publiczrry - Wągrorłicc

siec - Wągl,orvicc, trl. Kcyirska l29 /kratr pobororvy/

l)ata rozptlczęcia badań fizvkocherniczny,ch: 07.0(1.2022 r. Data zakończenia

Nr rejestru próbki: Nl148412022

*Data pobrania próbki: 06.06,2022 r.

Data przyjęcia próbki: 07.06.2022 r.

Stan próbki: dobry

badań fizykochemicznych: 10.06.2022 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przezPCA,Nr AB 438, Metody badawcze objętezakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr
Identyfikator metody

badawczej 1)

Wynik/
lnformacja
o rezultacie
badania 2)

Niepewność
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna 4)

(dopuszczaIna)
Jednostka

1 Bor PN-I]N ISo 11294-2,.2016-11 Q
0,1 1 1,0 mg/l

2 Glin PN,EN lSO 17294-2:2016-| 1 Q
< 10,0

rR)
l0,0 .t 1,1

(D)
200 Fg/l

J Chrom PN-I]N lSO 17294-2 2016-| l Q
< 1,0

(R)
1,0 + 0,1

rD)
50 pg/1

4 Nikięl PN-I]N lSO 11294-2: 20l 6- l 1 O
< 1,0

(B)
1,0+0, l

|/f))
20 pg/l

5 Międź PN-I]N lSO l7294-2:20l6-1l O
< 0,0l0

(B)
0,010 t 0,002

(D)
)o mg/l

6 Arsen PN-I]N ISO 1729,1-2: 2016-I l Q
< 1,0

(B)
1,0 * 0,1

(D,) 10 vc l1

7 Selcri PN-I]N lSO 17294-2:2016-11 Q
< 1,0

(B)
1,0 + 0,1

(D) 10 pslI

8 Srebro PN-I]N ISO 17294-2: 2016-11 O
< 0,0010

(B)
0,00l0 + 0,00L)

( l))
0,0l0 rng/l

9 Kadm PN-Ijt.\ ISO 17294-2:2016-1l Q
< 0,10

(B)
0,10 + 0,01

l I),)
5,0 pg/1

10 Antymon PN-I]N lSO 11294-2:20 l6- l 1 a
< 0,10

(R)
0,10 + 0,01

(D) 5,0 pg/l

11 Ołów PN-EN lSO |1294-2:2016-1l a < 1,0
rR)

1,0 .l 0,1
(D,)

10 pclI

12 Rtęć PN-I]N ISO 1729-1-2:2016-1l a < 0,20
(B)

0,20 + 0,03
(I)) 1,0 lłg/i

- dane doslalclone plzcz Klien!a

sptlżycia przez lttdzi (D:. |./,:2()l1 r. p01. 2-]91).

ily'órnlLł<:ję {l u:yslłunlnt reltltur:ic bttdttuiu l| |o,\lą(i-
< wttrto.ści clohtej grąnic,,l :ukrasu |otnittr0l,cgo ukrtd,yltlyl unei nctoth, iulno,tlku luh

. v,ąrtości gćlrucj Eruttic\l ztlkrauł Po11io|oy,lg() lkruh!0l|dll(l illll()dJ: Iadilo,\!kll

G) ,< poniżcj dolnci grttnic,.v:ulo-L,stł p()il]idr!)\l,(g() ukrcLlvtlltytutci tllc!tltj,1,:

/l}) < ylnizcj grdnicl, tl:ttąt,ząIańci ctkruly.towunt:l nc:todł (],()Q):

(C) >- powlżaj górttef grunit,.1,:akrcsu pOilliurou,cg0 ąli|ul.\toy,ancj ilrctod),,

pobrLt n c,; c1 przcz pró bkobi orców L,B,llr(i.
'(l)1 

, rtotui granictt zul;resu potttiortlu,ego ulirerlvtoltluej tltcltoń, l,raz z niepalt'noŚciq rozszerzonq tllu tej łarto,ŚciI

!,) _ górtlu'grunictt zttl;rcsLt pclniarou,ago akratblrlu,culc.j nclody tra: z niepev,nościt1 ra:s:crzonq cllu tcl v'artoŚci.
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LABoRATORY.lN Y
Wojervódzka Stacja Sanitamo-Ilpidemiologiczna.,v Poznaniu. u1. Noskolvskiego 23.61-705 Poznair

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskoi.vskiego 2l. 6l -705 Pozrrań

tel.: 6l 8544-826. 6l 8544-829 lax: 61 8544-827 e-mail: lbrvig.Ąlvsscpoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1484/2022ILB-WGIPCHI

- koniec spraw)ozdania -

clektronicznym.

15.06.2022 r. 15.06.2022 r. nlgr Joanna Langner
Asystent Pracowni Chemicznej
Laboratoriurn Badania Wody i GlebyDatasporządzeniasprarł,ozdania Dataautoryzacjisprarvozdania

Arrtoryzował:
Imię, nazwisko, stanowisko

1n,
Dokrlrlen'p,1|1,i5111 ptzez lołtlna tjti4ncr \Ą S\l,s Po71anlLl
Data ]02] 06 ] 5 14]29 :]2 CEST J



1SSEw piln O,\rlrioł Labclratorj,_int, Zał.] z dn.06.06.2022r. do Procedury P1-16 str.]/2

Laboratorium Bądanią Wody i Gleby

Po\ilIATowA STACJA
SANITARNO_EPIDEMIOLOGICZNA

w PILE

tel.67 349-7t-25
e- mail: laboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

Oddział Laboratoryjny, Laboratorium Badania Wody i Gleby,

64 -920Piła
al. Wojska Polskiego 43
www.gov. pVweb/psse-pila

64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

AB 616

nliejsce u,ykolania dzrałalności Iaboratoryjnej

SPRA\ilOZDANIE Z BADAN nr636tWl22
PS§E - Wągrowiec Nr rejestru próbki:636lWl22Zlecen iodalvca* :

Numer protokołu
Próbka pobrana i

pclbrania próbki* : ON-H K.903.2 .1 l3.2022
dostarczona prz.ez*: PSSE - Wągrowiec

Data pobrania próbki* : 06,06.2022r.
Data dostarczenia próbki/rozp oczęcia
badania: 06.06.2022r.106,06.2022r.

Godzina dostarczenia: 11a0

D ata zakończęnia badan ia: 09.06.2022r,

R. Krakowiak, A.Borlikowska
Identl,fikac.ja metod1, pobierania próbek*: PTW-HK-0| wyd. 3 z dnia 22.03.20l3r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cel baclania: do wykorzystania w obszarze uregulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

Wągrowiec, ul. Taszarowo l l, kran poborowy
Niniejs:e spra:łozdanie z badań zalłiera vyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytoll'anych.

* dane dostarczone ptzez klienta (za^laclyć w oclporviednirn nrielscu)

4"]
}

badań indeksem

L.p. Pa rametr
Wynik

/rezultat2)
Niepe\Yność']

(dla badań
akredytowanych)

Jedno§tka
Dopuszczalne

wartości
wskaźników3)

Identyfikator
metody badawczeja)

l t4ętność <0,20 0,20+0,04 NTU l 5) )N-EN 1SO'] 02'] -l:20 16-09

ż ]arrł,aQ 15 4 mg/lPt 5) )N-EN ISO 7887 2012, metoda D
)N_EN ISo 7 887 :20l2l Ap 1 :Ż0l, 5 -06

3 4apacha (2312"C) akceptowalny 5) )N-EN l622:2006

4 jmaka (23*2oC) akceptowalny 5) 'N-EN 1622:2006

5 lHa 7,6
t |,,,,,, : 20,1 "C

pH 6,5-9,5 ]N-EN tSO 105ż3:ż0l2

6 )rzervodność elektrl"czna
łłaścirva w 25"Ca

800 7)

t I,",,, = 22,3 "C

pS/cm 2500 PN-EN 27888: l999

,7 )gólna liczba
nikroorgan iznról,v

w 22oC + 2oC po 72ha

20 jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zm ian

PN-EN ISO 62ż2:2004

8 L,iczba bakterii grupy, colia 0 jtli/l00ml 0 6) )N-EN ISO 9308-1 :20l4-12
+A]:20l7-04

ó Escherichia colia 0 jtk/100ml 0
)N-EN ISO 9308-1 :20] 4-1 2

+Al:20l7-0;1

l0 ]nterokoki kałolveQ 0 jtk/l00ml 0 )N-EN ISO 7899-ż:ż004



PSSE w Pile Oddział Lclborątorujry Zał. ] z dn, 06.06.2022r. do Procedury P1-16 str.2/2

Ląboratorium Badąnia lllody i Gleby

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w PILE

tel.67 349-71-25
e- mail: Iaboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 - 920 Piła
al. Wojska Polskiego 43
www. gov. pl/}veb/nsse-pila

Oddział Laboratory.iny, Laboratorium Badania Wody i Gleby, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

ntiejsce rvykonania działaIności laboratorylne,j

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 636tW lżż
l) Niepervności rłrynikórv pomiarórv są podarvane zarvsze lvtedy,, gdy rna to znaczenie dla ważności ]ub zastosowania wyniku badali oraz gdy ma ona wpływ na

nonną ISO l9036 i opiera się na niepeu,noścl standardorve,j polnnoźone_i przez rvspółczynnik k =2 , zapervniając poziom ufności około 95%.

Podarvane na sprarvozdaniu z badirli lliepelvności nie urrzględniają niepervności pobierania próbek,

Q _ ,. badanie akredl,tolvane przez PCA" - jest zalnieszczone rv zakresie akredytacji PCA nr AB ó l ó,

w akredytowan},]]l zakresie poln iarorvyn.

przeznaczonej clo spożycia przez |udzi (Dz_.U . z20 11 r, poz. 2294)
Nonny rvycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indekseIn gómynl ,,W",

5) Akceptowalny przez konsumenlólv i bez nieprarvidłowych zmian
6) Dopuszcża się poiedyńcze bakterie <l0jtk (NPL)
7) Korekla za pomocą urządzenia do konrpeilsacji Wplys,u 1cmperafury

starszy asyStcnt
',* irtorr ci StlrcIi Sairitanio,EpidcmiologicznejPiła, dnia 10.06.2022r.

Data spoźądżenia sprarlozdani a

Autoryzo*al:
poz, l-ó mgr Krzysztof Cholelva
poz.1-10 l]tgl inż, Mańa Strze]ecka

starszy asystent
Porviatou,ej Staqji Sanitlrno-lipidenliologicznej

Cholezua
Źyzuicka

AB 616

Koniec sprawozdania
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lniejsce rvykonania clziala]ności laboratoryjnej

AB 616

SPRAWOZDANIE Z
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.903.2,114,202ż
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

R. Krakowiak, A.Borlikowska
Identyfikacja metody pobierania próbęk*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cęl badania: do wykorzystania w obszarze uregulowanym prawnie
Miejsce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

Wągrowiec, ul, Jeziorna l6, kran poborowy
}\|iniejsze sprallozclanie z badań zalviera wyniki badali objęte zakreseln akredytacji oraz badań nieakredytovanych.

* dane dostarczone przez klienta (.zanlacz,l,ć rv odporvieclnrln lniejscu)

BADAN nr 637 tW l22
Nr rejestru próbki 631 lW l22

Data pobrania próbki* : 06.06.2022r.
Data dostarczęnia próbki/rozp oazęd'a
badania: 06.06.202żr,106,06.2022r,

Godzina dostarczenia: l 1a0

Data zakończenia badania: 09.06.2022r.

b

badań

L.p. Parametr
Wl,nik

/rezultrtż)
Niepelvność')

(dla badań
akredytOwanych)

Jednostka
Dopuszczalne

włrtości
rvskaźników3)

Identyfikator
metody badawczej{)

l \4ętność <0,20 0,20+0,04 NTU l 5) )N-EN ISO'1 021 -1 :2016-09

2 ]anvaQ l0 mg/IPt 5) )N-EN ISO 7887 żOlż, mętodaD
)N-EN ISO 7 887 :ż012l Apl :20 1 5 -06

3 4apacha (23+2oC) akceptowalny 5) )N-EN l622:200ó

4 jmak O (23*2oC) akceptowalny 5) )N-EN l622:2006

5 lHa 7,5
t F,,, - 20,8 "C

pH 6,5-9,5 ]N-EN ISO 10523:ż012

6 )rzewodność elektryczna
łłaścilvir rv 25oCa

806 7)

t P,,,,, 
: 22,8 "c

pS/cm 2500 )N-EN 27888: l999

,7 )gólna liczba
nikroorganizmów
w ż2oC + 2oC po 7żhQ

9 jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

'N-EN ISO 6222:2004

8 .iczba bakterii grupy coliQ 0 jtk/100ml 0 6) )N-EN ISO 9308-] :20l 4-1 2
+A |:20l 7-04

9 ]scherichia colia 0 jtk/tOOml 0 'N-EN ISO 9308-1 :20l4-12
+A1.20l7-04

l0 ]nterokoki kałorveQ 0 jtV1O0ml 0 )N-EN ISO 7899-2:2004
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m iejsce rvl,konania działalności iaboratoIylne1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr637tWl22

n*ną rso l 903ó i opiera się na niepewności slanclarclou,cj polJlnożoneJ przez rvspółczl,nnik k =2 , zapewniając pozioln rrfhoŚcl okolo 95%

po,ia*]i,,. na sprawozclanitL z badań ntepewności nre ulvzględniają niepelvności pobierania próbek,

Q_.,baclanieakred),torvaneprzezPCA"_jestzalnieszczolrewzakresieakredytaciiPC]Anr AB6l6,

w akredytowanyln zakresie polniarorvyln,

4) Metody badalvcze stosowane w baclaniach spehia.ją rvyńagalria określone w rozporządzenu Ministra Zdrorvia z dnia 07 grrrdnia 20l7r, w sPrawiejakoŚci wodY

przeznaczonej do spoży,cia przez ludzi (Dz U- z20l1r. poz.2294)
Nonnv u,ycofane przez PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indekseln gómyrn ..W",
5) Akceptolvalny przez konsurnentów i bez nieprawidłowych zmian

6) Dopuszcza się pojedyńcze baklerie,ll0jlk (NPL)
7) Korekta za pon]ocą urządzenla do konlpensaoii wp1l,rvu len]peratury

Piła, dnia 10.06,2022r.
Data sporządzenia sprawozdani a

AutoryZowal:
poz. 1-6- rngr Krzysaof Cholewa
poz. 7-10 - mgr inż, Marta Shzelecka

starszy a§ystcnt
Pott,iatorvcj Statji Sanitirr.no"Epidcmiologicznej

lloleulą

§tar§zy asystcnt
l)orr iatutt,l,j §tac.ji Sanitanlo-EpidcIniologicmej

til, k}it}*
tltgr itlz. PailĘa IVyu-licka

AB 616

Koniec sprawozdania
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niejsce wykonalia działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr
Zleceniodalvca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2.112.2022
Próbka pobrana i dostarczona przez+: PSSE - Wągrowiec

A,Borlikowska, R.Krakowiak

$\rwD2
Nr rejestru próbki: 638M/22
Data pobrania próbki * : 06.06.2022r.
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia

Godzina dostarczenia: l1a0

D ata zakończęnia badanią: 09.06.2022r.

Identyfikacja metod}, pobierania próbek*: PTW_HK_ol wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cel badania: do wykorzystania rv obszarze uregulowanym prarvnie

Miejsce pobrania*: Wodociag publiczny - Wągrowiec
sieć- Wągrowiec ul.Kcyńska l29, kran poborowy

Niniejsze sprau,ozclanie z badał zavieravyntki badań ohlęte:akresentakredyłacji oraz badań nieakredylovanych,

badań akredy-tollanych zostaĘ oznąC:one inde ksent

L.p. Parametr
Wynik

/rezultatr)
Niepervność')

(dlr badań
akredytowanych)

Jednostka
Dopuszczalne

wartości
wskaźnikówJ)

Identyfikator
metody badawczejł)

l Mętność <0,20 0,20+0,04 NTU 1
5)

'N-EN 1SO 7 0ż7 -1 :2016-09

2 3arrvaQ 10 mg/lPt 5)
'N-EN ISO 7887:2012, mętoda D

'N-EN ISO'7 881 :201żl Ap1 :201 5-06

3 )acha (23+2"C) akceptowalny 5) 'N-EN l622:2006

4 ]maka (23+2oC) akceptowalny 5) )N-EN l622:2006

5 lHa 7,6
t E,, = 21,0 "C

pH 6,5-9,5 )N_EN tso 10523.2012

6 'rzcrvodność elektry,ozna
łłaścirva lv 25oCQ

82ż1)
tp.,,,=2],l"C

pS/cm 2500 )N-EN 27888: 1999

,7
fwardośća 375 mgCaCO3/l 60-500 ]N-ISO 6059 lipiec l999

8 Waońa I00 mg/l PNJSO ó058:1999

9 Magneza 30 mg/l 7-1ż5 'N-C-04554-,l: l999

0 ]hlorkia l 1,5 mg/l 250 )N_EN ISo 1 0304_1.2009+AC:20l2

1l Ąmonowy.jona 0,11 mg/l 0,50 'N-C-04576-4: l994

2 A zntvnvQ <0,05 0,050+0,006 mg/l 0,50 8)

50-----a'

)N-EN ISO 10304-| :2009+ ACż0I2
)N_EN ISo l 0304-1 :2009+AC:20l2

3 ĄzotanyQ 1, mg/l

l4 4elazoa 38 pg/l 200 'N-ISO 6332:2001,
)N-ISO 6332:200 1/Apl:201 6-06

15 rluorkiQ 0,35 mgll 1,5 N-EN ISo 10304-1: 2009+AC:20l2

l6 Mangan <15 1 5+3 pgll 50 ,N-92/C-04570/0l

1,7 jóda l81,2 23,61 mg/l 200 )N-ISO 9964-1:l994.
)N-lSO 9964-1 : l 994l ApL2009

18 3y,;anki <10,0 pgll 50 ,V/PB-30 wyd, 3 z l0,08.20l5r

19 jiarczani,Q 5,6 mg/l 250 'N-EN ISo l0304-1 :2009+AC:2012

20 tlęnialność z kMnoąa 3,76 mgOul1 5,0 N-EN ISO 8467:ż001

ż| Jęnzo(a)pirena <0,003 0,0030+0,0014 pgll 0,01 W/PB-35 wyd. 2 z08.01.2019r.

22 irvielopierścieniowych
łęglolvodorórv
rromatycznychQ
,benzo (b ) fluoranten,
. benzo(k)t'luoranten,
.benzo(g,h,i)perylen.
. indeno( 1.2.3-c.d)piren

<0,005 D,0050+0,0018 pcll 0,10 W/PB-35 wyd, 2 z08.01.2019r.

ą(



Laborątorium Badąnią Wody i

POWIATOWA STACJA
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s\'lr')"z
__i,Ęj-/7/:ffiĘ;i.ffi.:

",a,il, r,]r,§" _o_99_- !:l::1,",yjY] !1!:*:: ulli:ll y:.9.r_.: 999l: 9i:::9 i:9: :! Y-"i:Y.i-:]:*ę:1:
lnte,lsce lr } koltlnll dzlałalności labolalonlllci

AB 6,16

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 638lW lż2

l) Niepewności lvl,nikórv pomiarórv są podarvane zarvsze wtedy, gdy rna to Znaczenlerlla lva"noŚci lub zastosowania rvyniku badaIi oraz gdy ma ona wpływ na

nonną ISo l9036 i opiera się na nicpervności standardoirej pomnożone, przez rvspółczynnik k =2 , zapervniając poziolrl ufności około 95%

Poju*nn. no spra*ozdani,, z badań niepelvnoścl nie uwzględniajq niepervności pobieralria próbe}i 
,

Q _,, badanie airedytowane przez PCA,;_jest zalnieszczolle.rr zakresie akredytacji PCA nr AB ól6,

2)Rezultatbadania_podawarlyJestwfonnię'.<lul-'.aolnęjigo.."jgruni.1,'ui,",upolniarowegometody,gdy}vatlośćwielkościmierzonejniezawierasię
w akredytorvanym zakresie ponriarowynl,

4) Metody baclawcze stosowane u.badaniach spehliają rvynlagania ońeśloue'* ro.porrądrenu Ńinistra Zdrolvia z dnia 07 grudnia 20l7r, rv sPrawiejakoŚci wodY

pi""rnu.ion.j do spożycia przezludzi (Dz,L) z20l7r poz, 229,1)
'Ńonny *y.oion. pr.", PKN bez zastąpienia został_v oznaczone indeksem gónlyln "W"
5) Akreptolvalny przez konsumentórv i bez nieprarvidłorvych zmian,

6) Dopuszcza się pojedyircze bakterie <]0Ltk (NPL),

7) Koiekta za polnocą urządzenia do konpensacji §,pływu ten]pemhlry

dystrybucji nie noże przekraczac rrarlości 0,1 mgl'l

stars7}, aSyStent
'o,1 iatotlc,i Stlcji Sanitarrio,Epidcmiologicmej

Pila, dnia 10.06.2022r.
Data sporządzenia sprarvozdania

Auto ryzowal:
poz, |-22 - rrlgr KrzysztofCholeu,a
poz.23-ż6 lngr inż, Mafia Strzęlccka

starszy asystent
Porlirrtou,e j Stłtji Sanitarno.}lpidemiologicznej lŃ

lr1:{r lrlz.

żżoC + 2"C po 72h
ISO 9308-1:20l4-1 2

A| .2017 -04bakterii grupy coli

-EN ISO 9308-1:20l4-12jtk/100ml

ffipowiednim lniejscu)

rv l)ilc

Koniec sprawozdania

o,ktz,uluInł,,iat,,,y'1ncgo,1'§/lv,I,ilc,niemożabyćpowielaneinaczej

ż3 1 jtk/l ml bez
nicprawidlowych

znriłrt

)N-EN ISO 6ż2ż:ż004

24 0 jtk/100ml 0ol

25 ]scherichia coli Q 0 0

26 ]nterokoki kałolve Q 0 itk/100ml 0 FN-EN tso ,t899-2:2004


