
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wągrowcu

ON-HK.90II.I27 ,ż022 Wągrowiec, (tr .10.2022 r.

Miejskie Pnedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

OCENA JAKOŚCI WODY
Napodstawie art.4 ust. 1 pkt l ustawy zdńa14marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. z dnia2} sĘczńa202l Dz.U. z2O2t t,,poz. I95 ze zm.) § Zl,rozporządzenia
Ministra Zdrońa zdnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia
przez |udzi (Dz. U. 2017, poz. 2294 ze zm.), Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu po rozpattzeniu sprawozdańa z badń Nr 1lż3-1l24lwl22, 3056108122,
32l9l08l22,3057-3058108122 doĘczącego badń wody przęznaczonej do sporycia przezludzi
w ramach kontroli wewnętrzrej otaz nadzoru sanitarnego z wodociągu publicmego
Wągrowiec.

oRZEKA
prrydatność wo dy do spoĘci a przez ladzi z wo do ciągu publicznego Wągrowiec.

UZ^SADNIENIE

Przeprowadzonę badania jakości wody z wodociągu publicmego Wągrowiecwykazńy,
że woda w zakresie oznaczonych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych spełnia
wymagania dotyczącejakości wody określone w zńącznikach nr 1 i 4 w ww. rozporządzeniu.
Mając povłyższe na uwadze Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu orzekł
jak w sentencji.
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tel.67 349-7I-25
e- mail: laboratorium.ltlwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 - 920 Pila
al. Wojska Polskiego 43

www,gov. Dl/web/psse-pila

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

tnrejsce wykonania dzialalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr
Zlecęniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki* : ON-HK.903.2.|78.2022
Próbka pobrana i dostarczona przez*; PSSE _ Wągrowiec

M.Kosm ecka, A.Borlikowska
Identyfikac.ja metody pobierania próbck*: PTW-HK-O1 wyd. 3 z dnia 22.03.20l3r.
Rodzaj próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Mie.iscc pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

Wągrowiec, ul. Jeziorna 16 - kran poborowy

tlż4twlżż
Nr rejestru próbki: ll24Ail 12ż

Data pobrania próbki* : 20.09.20ż2r,
Data dostarczen ia próbk i/rozpoczęcia
badania: 20.09,2022r. l20.09.20ż2r.

Godzina dostarczenia: | 2l0

Data zakończenia badania: 23,09,2022r.

Niniejsze sprallozdanie z badań zay,iera y,yniki badań clbjęte zakresent akredytacji oraz badąń nieakredytovanych,

baelań

l,.p. Parametr
Wynik

/rezultatŻ)
Niepewność')

(dla badań
akredytowanych )

Jednostka
Dopuszczalne

wartości
wskaźników])

Identyfikator
metody badawczej])

l Mętność <0,20 0,20+0,04 NTU l 5) EN ISO 70ż7-1:2016-09

2 JarwaQ 15 4 mg/lPt 5) -EN lSO 788'l 20]rż, metoda D
-EN ISO 7 887 :20l żl Apl :20l 5 -0l

J Zapacha (23+2"C) akceptowaIny 5} EN 1622:2006

4 Smaka (23ł2"C) akceptowalny 5) -EN l622:2006

5 lHa 7,5
t ,.,,, :20.9 "C

pH 6,5-9,5 -EN ISO 10523:20lż

6 Przervodność elektryczna
właścirva w 25oCa

799 7)

t P,,, = I9,9 ,C
pS/cm 2500 -EN 27888: l999

7 Jgólna liczba
n ikroorganizmólv
w 22oC ,Ł 2'C po 72ha

nie
wykryto

jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

-EN ISO 622ż:ż004

8 -iczba bakterii grupy colia 0 jtk/100ml 0 ó) -EN tSO 9308-1;2014-12
+

9 ]schęrichia colia 0 jtk/100ml 0
)N-EN ISO 9308-1 :201 4-1 2
+A l :20l 7-04

l0 :-.nterokoki kałorveQ 0 itk/l00ml 0 EN ISO'1899-żż004

* dane dostarczone przez klienta (zazlaczyć rv ociporviednilrl lnielsctt)



Laborątorium Bądąnia I|ody i Gleby
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SPRAWOZDANIB Z BADAŃ nr 1124lW l22

| ) Niepcwności rvyników poniarórv są podawane zawsze wtedy, gdy lna to znaczenie dla ryazl9Ś9i 
lub Zastosowania wyniku badań oraz gdy tna ona lvpływ na

nonną ISo l 903ó i opiera slę tra niepervności stanciardowej polnnożonej przez współczylrnik k :2 , zapewniając poziom ufności około 957o,

po,1o*un. nu śpru*ozclaniu z badaIi niepewności nie urvzględniają niepelvności pobierania próbek. 
_

Q -., baclanie ukretlytoruan" przez PCA'j-jest zatnięszczone w zakresie akredytacji PCA nr AB O'6 
__,^.^,_, _A_,.,,^4^iA..,i^|L^ć.; lni

lv akredytorvanytn zakt esie ponriarowym,

4) Metociy badarvcze stosowane r" baclaniaoh spehlają wyinagarria okręśIone rv rorporządrenu Ńinlstra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20l7r, w sPrawiejakoŚci wodY

pi.ezuacronej do spożvcia przez ludzi (Dz,U, z20l1r, poz,2294)
'No,.ny *ycofan" przu PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indekseln górnym "W",
5) Akceptorvalny przez konsumenlów i bez nieprarvidlowych zrnian

6) Dopusżcza 5ię pojedyńcze bakterie <l 0 jtk (NPL)
7) Korek(a za ponlocą urządzenia do konpensacji wpływu temperatury,

Piła, dnia 23.09,ż022r. stars;{\, a§l, !,l1,1lt

Dataspoządzeniasprawozdmia Żl§}'§tCl}l. ,, , ,.,_,,.,..,l'uuiaturrt,j §i.r.,;iSłiliilt;liri,i 1;,li.i;ll1,1,1: l,,,

AutoryZowal: lllrljl|rltlIi Ętlt(ii Sir,lil;rt,tt,,_I:Iiiritilli"lrr]lrrllr l 6 i,.,,

poz. 1-2,5 -6 mgr inż. Małgorzata Kułakowska 
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tel.67 349-71-25
e- mail: laboratorium.lbwig.psse.pila@sanepid.gov.pl

64 -920Piła
al. Wojska Polskiego 43

www. gov. Dl/web/psse-pi la

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

miejsce wykonania działa|ności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z
Zleceniodawca*: PSSE - Wągrowiec
Numer protokołu pobrania próbki*: ON-HK.903.2 ,l77 .202ż
Próbka pobrana i dostarczona przez*: PSSE - Wągrowiec

BADAŃ nr ll23IW lżż

M.Kosmecka, A.Borlikowska
Identytikacja metody pobierania próbek*: PTW-HK-0l wyd. 3 z dnia 22.03.2013r.
Rodza.| próbki*: Woda do spożycia

Stan próbki: Dobry
Cel badania: do wykorzystania w obszarze regulowanym prawnie
Mie.isce pobrania*: Wodociąg publiczny - Wągrowiec

Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 49 - kran poborowy

Niniejsze spravozdanie z badań zawiera y,yniki badań objęte zakresem ąkreó)tacji oraz badań nieakreĄtovanych.

* dane dostarczone przez klienta (zaznaczyć rv odpowiedninr lniejscu)

Nr rejestru próbki: 1123lW l22

Data pobrania próbki* : 20.09,20ż2r,
Data dostarczenia próbki/rozpoczęcia
badania: 20.09.2022r.l20.09.2022r.

Godzina dostarczenia: l2l0

D ata zakończęnia badania: 23.09.ż022r.

indeksem

L,p, Parametr
Wynik

/rezuItat2)
Niepewnośćt)

(dla badań
akredytOwanych)

Jednostka
Dopuszczalne

wartości
wskaźników])

Identyfikator
metody badawczeja)

1 v,Iętność <0,20 0,20t0,04 NTU l 5) )N-EN ISO 70ż7 -1 :2016-09

2 ]anvaQ 15 4 mg/lPt 5) )N-EN ISO 7887 . żOlż, rrietoda D
)N-EN lSO 7 887 :ż0 lżl Apl :20 l 5-06

3 lapacha (23+2'C) akceDtowalny 5) )N-EN 1622:2006

4 jmaka (23+2"C) akceptowalny 5)
'N_EN l622:2006

5 lHa 7,5
: l9.5 "C

pH 6,5-9,5 )N-EN ISO 105ż3:2012

6 Przervodnośc elektryczna
łłaścirva rv 25oCQ

804 7)

t r,,,, : l9,9 "C
pS/cm 2500 )N-EN 27888: l999

7 )gólna liczba
n ikroorgan izmórv
,v żż'C + 2"C po 72ha

5 jtk/l ml bez
nieprawidłowych

zmian

)N-EN ISO 6222:2004

8 -iczba bakterii grupy colia 0 jtk/l00ml 0 ó) )N-EN ISO 9308-1 :2014-12
+Al:20t7-04

9 ]scherichia colia 0 jtk/l00ml 0 PN-EN lSO 9308-1 :20l4-12
+A1,20l7-04

l0 ]nterokoki kałoweQ 0 itk/100ml 0 )N-EN ISO 7899-2:2004
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mie,jsce wykonania działalności laboratoryjnej

SPRAWOZDANIE Z BADAN nrII23lWl22

l) Niepewności rvyników poniarów są poclau,ane zawsze wtedy, gdy ma to znaczenie dla ważnoŚci lub Zastosowania wyniku badań oraz gdy ma ona wpływ na

metody badaw.czej dla poziornu uijlości 95% i współczynnika ,orrrrr,r"niuk:2, bla badali rnikrobioloiicznych niepewność rozszerzonajest oszacowana zgodnie z

nonną lSo l9036 l opiera się no ni"|"*nos"i stanjardoivej polnnożonej przez rvspółczynnik k.=2 , zapewniając poziom ufności około 95%,

poju*o,r. na Śpra.lozdarriu z badaIi niepewności nie uwzględniąą niepewności pobierania PrÓ}ek 
_

Q - ,. baclanie akredytowane przez PCA" - jcst zamieszczonę_ w zakresie akredytacji PCA nr AB 6 l 6,

pir.ru n.Źun.,1 cio spoż}, cl a pl, zez, lttdzi (D z,|J, z20 1 1 r, poz, 229 4)
'Ń",i 

"y.oti,,. 
przz PKN bez zastąpienia zostały oznaczone indekserrt gónlym "W",

5) Akceprowalny prżez konsuil]entów i beż nieprawid]owych znian

o) Do!tl,zcza się po]ed}ńc/e baltelle l0 ill' (\Pl )

71 Koielta za ponroc4 urządzenla do kompensac,i rrpłlwu tempera(ury

Piła, dnia 16.09.2022r.
Outu rporrąar"niu sprawozdania ilS}'S'telli

Autoryzowal:illlriatrlue'ilitirtji§uitlli.rlł1.1:1lidtrlliłlltlgiLrlll1
poz. |-2,5 -ó - rngr inż, Małgorzata Kulakowska q l'il_r, /
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