
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Wągrowcu

Wągrowiec, dnia 13 marca 20ż3 r.

ON-HK.903.1.27.2023

Miej skie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Janowiecka 100

62-100 Wągrowiec

OCENA JAKOŚCI \ryoDY PRZEZNACZO|{EJ
DO SPOZYCIA PRZEZ L|JDZI

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Wągrowcu na podstawie art. 4 ustawy
z dńa 14 marca 1985 r, o Pństwowej Inspekcji Sanitamej (tj. z dńa 13 s§cmia 2023 r.
Dz. U. z 2023 t.9 poz. 338) otaz § 21 roąorządzeria Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przemńczonej do spozycia ptzez ludzi
(Dz. U. z2017 t. poz.2294),po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych pobranych
próbek przez tutejszy Organ dnia2I.02.2023r. w ramach kontroli urzędowej z wodociągu
publicznego Wągrowiec:

sprawozdanie z badań rc 150lWl23 Laboratorium Badania Wody i Gleby al. Wojska
Polskiego 43,64-920Ptła z dnia27.02.2a23 r. próbki wody z ORW Wielspin ul. Jeziorna
16 w Wągrowcu
sprawozdanie z badai rlr I5IlWl23 Lńoratorium Badania Wody i Gleby al. Wojska
Polskiego 43, 64-920 Plła z ónia 27.02.2023 r. próbki wody z KPP ul. Taszarowo 11 w
Wągrowcu
sprawozdanię zbadah nr N/389/2aTLB-WGIPCF{/ Laboratorium Badania Wody i Gleby
DziaŁu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej w Poznaniu
zdńa02.03.2023 r. próbki wody z sieci- KPP ul. Taszarowo 11 w Wągrowcu

Powialowa Stac.ja
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sprawozdanie zbadaih nr N/389/2023/LB-ASlPGClLaboratorium Badania Wody i Gleby
Dzińu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
z dlia aI.03.2023 r. próbki wody z sieci- KPP ul. Taszarowo 1 1 w Wągrowcu

informuje, że

w zakresie zbadanych parametrów, jakość wody spełnia wymagania określone w zńączrtiloł
nr 1 do roryorządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spozycia przęz ludzi (Dz. |J . z 2017 r., poz. 229 4).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

WWĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz

Signature NolVprified
Dok ument poa'piruf przęz
Dagmara Klosoruifz
Data: 2023.03. 1 3 99:05 :06 CET

Załącznikt:
1. Sprawozdanic zbadań nr 150/Wi23
2. Sprawozdanie z badań nr 151lWl23
3. Sprarvozclanię zbadańnr N/389/2023lLB-WG/PCH
4. Sprawozdanię zbadańnr N/389/2023lLB-AS/PCC/

Otrzymują:
l. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomości:
1. StarostaWągrowiecki

rrl. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec
2. Burmistrz Miasta Wągrorvca

ul. Kościuszki 15a

62- l00 Wągrowiec
A.B,
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DZIHL LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61_705 Pozran

LABORATORII M BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskiego 2|, 61-705 Poziń

tel.: 61 8544-826,61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig.wssepoman@)sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/389/2023/LB-AS tPGCt
*Nazrrya i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicnta Wągrowiec
*Cel l przyczyna badań: monitoring przeglądowy
*Próbka pobrana l dostarczonaprzez: PSSE Wągrowiec Nr rejestru próbki: N/38912023
*Iden§fikacja metody pobierania próhki: PTW-HK-01 z dnia22.03.2013r. *Data pobrania próbki: 21.02.2023 r
*Przedmiot badań (rodzaj próbki): woda
*Opis próbki / oznakowanie: woda ptzęznaazona do spozycia przęzludzi
*Miejsce pobrania: wodociąg publiczny - Wągrowiec

Data przyjęcia próbki: 22.02.2023 r.

Stan próbki: dobry

Sieć - Wągrowiec ul.Taszarowo l l, kran poborowy
Data rozpoczęcia badań fizykochemicznych: 22.02.2023 r, Data zakończenia badań fizykochemicznych: 01.03.2023 r.

Lab<lratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objęte zakresem akredytacji oznakowano symbolcnr Q.
Sorawozdanie z badtlń zalviera v,yniki badań v,}lklnane metodami akredyłov,anymi i nieaktedytolęanymi.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Parametr Identyfikator metody
badawczej l)

Wynik/ Informacja
o rezultacie badania 2)

Niepewność
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna a)

(donuszczalna)
Jednostka

l chloroform PN-EN ISO 1030l 2002 a ,7,1
30 ugll

2 Bromodichloromętan PN-EN ISO l0301:2002 a 1,0 l5 Vsll
J I THM, PN-EN ISO 1030l : 2002 0 8, 1 l00 pg/l
4 1,2 - dichloroetan PN-EN ISO 10301:2002 0 < 0,4 (B) 0,4 + 0,1

(D) J ps/l

5
I trichloroetenu i
tetrachloroetenu

PN-EN ISO l030l : 2002 O < 0,4 (B) 0,4 i 0,1

(D) 10 llcl1

6 Benzęn PB-LB-AS- 19.53
lvycl. 2 zdnia 30. l 1.2021 r. a < 0,30 (B) 0,30 + 0,12

(D) 1,0 pg/l

7 n-HCH PB-LB-AS- l9.55
rvvd. 2 z dnia 30. l 1.202| r

< 0,010 0,10 pc/l

8 t{CB PB_LB-AS- l9.55
rryd.2 z dnia ]0. l1.2tl2l r.

< 0,0l0 0, l0 pg/l

9 B-HCH PB-LB-AS- l9.55
iłld.2 z dnia 30. l1.202l r,

< 0,010 0,10 prg/l

l0 y-HCH PB-LB-AS_19.55
wyd. ż z, dnia 30.1 1.202| r

< 0,0l0 0,10 łc l1

11 6-HCH PB_LB-AS- | 9.55
u 1d. 2 z dnia J0. l 1.202 l r.

< 0,010 0,10 ]g ll
12 Heptachlor PB-LB-AS-19.55

vłyd.2 z dnla30.11.2021 r
< 0,010 0,030 lg ll

13 Aldryna PB-LB-AS-19.55
wyd.2 z. dnia 30.1 I.2021 r

< 0,0l0 0,030 Lrg/l

I4 Epoksyd heptachloru PB-LB_AS-l9.55
wyd.2 z dnia 30.11.202l r

< 0,010 0,030 $cll
15 u -endosulfan

PB-LB-AS-19.55
rł 1d. 2 z dnia 30. l 1.202 l r

< 0,0l0 0,10 pc/l

16 Dieldryna PB_LB-AS-19.55
wyd.2 z dnia30,11.202l r

< 0,010 0,030 pg/1

I7 p, p' - DDE PB-LB-AS-19.55
rvyd. 2 z dnia 30. 1 l.ż021 r

< 0,010 0,10 Vc l1

18 , p'- DDD PB-LB-AS- 19.55
lłld. 2 z dnia 30.1 1,202l r.

< 0,0l0 0,10 Fc /l

19 § - endosulfan PB_LB-AS-l9.55
vłyd. 2 z dnia 30. l l.ż021 r

< 0,010 0,10 pc lI

20 p,p'-DDD PB-LB-AS-19.55
wyd.2 z dnia 30. l 1.202l r

< 0,0l0 0, l0 pc /l

21 Aldehyd endryny PB-LB-AS_l9.55
wyd.2 z dnia 30.1 1.202l r

< 0,010 0,10 $c /|
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DZIAŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Pomaniu, ul. Noskowski ęgo 23, 6t-705 Pomń
LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

ul. Noskowskiego 21, 6 1-705 Pozrń
tęl.: 61 8544-826,61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig.wssepoman@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr N/389/2023ILB-AS tPGCt

Lp. Parametr Identyfikator metody
badawczej1)

Wynik/ Informacja
o rezultacie hadania 2)

Niepewność
wyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna l)

(donuszczalna)
Jednostka

22 siarczan endosulfanu PB-LB-AS- 19.55
rvvd. 2 z dnia 30.1 1.202l r

< 0,010 0,10 LLcll

23 I PesĘcydów 6) PB-LB-AS- l9.55
rł yd. 2 z dllia ]0,l1.202l r

< 0,010 0,50 pc lI

tlospożycia pr:ez lurlzi (Dz U z 20l7 r. poz 2)94l.

o uzyskanym rezulłą<:ie bddania v Postdci.
'- v,artości dolnei grania,zakresu ponliarov,ego ah-edytov.anej metody /.ietlnostka lub
> v,artości górnei granicy ząkresu p{)miarowego ukredltov,anej mctody :jednoslka
u'raz z inJbmacjq o wartośc'i niepev'ności rozszerzonej otlpowiednio dla dolnej granio zakresu pomiarowego lub górnej grania,zakresu pomiąro*^ego.

(A.) < poniźej lolnej granicl,zakresu pOniarorego akredvtowanej mctołlr,;
(B) < poniżej granicy oznoczalnośt,i akrcd,-tol1)ąilej metob, (LOU,
(C) > poul,żej górnaj grunic,v:ukresu pomiarowego akr(dytowonaj lnclQdy,

pobrane sq przez próhkobiorc,óv, ],B W.'(.j_

(D) - rlolnu grunit'tt:akrestł pomiarovego ukredvtowunej D7etodv vrąz z ili(palnośt:iq ro:szerzonq dla tej w.artclśct
(1:1 - górna grunitu zakresu pomiarolvego wraz z niepeu,nośtiq rozszerztlnq (lla tej \|ąrtości.

)l u, skłąd sun.t'THtr{ wchodzq: t,hloroflrm, brolnulichloronekln, dibromot,hklromeku, bronofilrnl

o,p'-DDD, P-endosull'an, p,p'-DDD. aJdelrvd endryrry, sia.czan endosrrlt'mu

' L)anc do,stąrczrlne przcz klicnttl

oraz miejsce pobmnia próbek) nloże tniec wplyw la ważność wvników. W przypadku próbek dostroczonych przez Klientów wvniki odnoszą się rio otrzyrlanej próbki,

- koniec sprawozdania -

01.03.2023 r. 01.03.2023 r

Data sporządzenia sprawozdania Data autoryzac.ii sprarł,ozdan ia

Łukasz Nowaczvk
AutorYzował: Kierownik Pracówni Chromatografii Gazowej

Laboratorium Aparatury Specj alnej

Imię, nazwisko, stanowisko

Signature Not Verified

Dokument p Łukasz
Nowaczyk; WSSE.w Po, .anru
Data:2023.03.01 ł2: 25 CET
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DZIAŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna rv Poznaniu_ ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY
ul. Noskowskięgo 2|, 6I-705 Poznai

tel.: 6l 8544-826.6| 8544-829 fa-x: 61 8544-827 e-mail: lbwig.wssepoman(ąsanepid.gov.pl

SPRAWOZDA|IIE Z BADAŃ nrN/389/2023ILB-WG/PCH/
*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno * Epidemiologiczna Wągrowiec
*Cel l przyczyna badań: monitoring przeglądowy

*Próbka pobrana / dostarczonaprzez: próbkobiorcę PSSE Wągrowiec Nr rejestru próbki: Nl389/2023
*Idenffikacjam€todypobieraniapróbki: PTW-HK-OIzdnia22.03.2aBr. *Datapobraniapróbki:21.02.2023r.

Przedmiot badań (rodzaj próbki): woda do spozycia przezludzi Data przyjęcia próbki: 22.02.2023 r.

*Opis próbki / oznakowanie: woda przezlaczona do spozycia l 2612023 Stan próbki: dobry
*Miejsce pobrania: wodociąg publiczny - Wągrowiec

s - Wągrowiec ul. Taszarowo 11, kran poborowy
Data rozpoczęcia badań fizykochemicznychz 22.02,2023 r. Data zakończenia badań firykochemicznych: 24,02.2023 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA' Nr AB 438. Metody badawcze objęte zakresem akredltacji oznakowano symbolem Q.

WYNIKI BADAŃ

Lp. Paramętr Identyfikator metody
badawczej 1)

Wynik/
Informacja
o rezultacie
badania 2)

Niepewność
nyniku

badania 3)

Wartość
parametryczna a)

(dopuszczałna)
Jednostka

l Bor PN-EN ISO 17294-2:2016-II O
0,11

1,0 mg ll
2 Glin PN-EN ISO 17294-2:20|6-11 O

< 10,0
rR)

l0,0 + 1,1
1D\

200 pc l1

J Chrom PN-EN ISO 11294-2:2016-11 O
< 1,0

(B)
1,0 t 0,1

( I))
50 pc l1

4 Nikiel PN-EN 1SO 11294-2:2016-11 O
< 1,0

(B)
1,0 .l 0,1

(f)) 20 pc l1

5 Międź PN-EN ISO 17294-2:2016-1l O
< 0,0l0

(B,)
0,0l 0 .t 0,002

(D)
?n mg/l

6 Arsen PN-EN ISO 17294-2:20|6-|1 a < 1,0
(R)

1,0+0, l
(D) 10 pc lI

Sęlęn PN-EN lSO 11294-2: 2016-1l Q
< 1,0

aR)
1,0 + 0,1

rD\ 10 pc ll
8 Srebro PN-EN ISO 11294-2:2016-11 O

< 0,0010
(B)

0,0010 + 0,0001
(D) 0,010 mg/l

9 Kadm PN-EN lSO 17294-2:20l6-1l a a0,
(B

0 0,10 + 0,01
rD)

5o ycll
10 An§łnon PN-EN ISO 17294-2:2016-11 O

<0,
rR

0 0,10 + 0,01
(D) 5,0 pglI

l1 Ołów PN-EN lSO 11294-2: 20l6-1 1 a < 1,0
(B)

1,0 + 0,1
(D) l0 pc/l

12 Rtęć PN-EN ISO 17852:2009 O
< 0,20

rB,i
0,20 * 0,03

(D) 1,0 pg/1
dostarczone pżeZ Klienia

spożyciu przez ludzi (Dz. U. z 201 7 r. ptlz. 2291).

tnJżlrmację o uzlskcnym rezultacie bądąnia w pOsląci-
wano,ś<,i dolnej grunicv zakrł:,tu 1łonirlrou,ego akretlylovdnęl fielo.iy I jcllnoikd /uh

> u,artości górne,j gnulicl,zakrestł potliurtlwcgo akreclr-!owuLlcj illtlod! jcdrnstka
v'ruz z ilt;|brmacjc1 o,turto.<ci niepeulO,ści rozszcrzonej odpowiednio dla dolnej grculcy zakre,lu 1lomiarowego lub górnej granic1-:akrcsu poniarol,ego.

A) , poniżei dolnel granic,y zakre§u pcnniarowagll akrcdyłowanej nelOdy;
1 B ),< poniżęi granic.v oznacza lnośt,i akred_vtowanej metocll, ( LoQ) 

"/(') > ponl,żęi g[7ąqj granial zakre"tł poniar<lwego akredylowanej melody.

pobrane .sq przez próbkobiorcóv, LB-LT G.
(D) - dolna grunica zak.resu pclntarrlwego ukrcclvlowunai natody h ruz : lliL,peh noś.ią rozs:€r:onl! dlu tei l,artości;
(L1 - górna granica zakresu pomiarowego ukredytowanei mel()d),wruz z niepeu,nością rozszer:olq dla tej v,arlości.



strona 2 / 2
DZ|AŁ LABORATORYJNY

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w l'oznaniu, ul. Noskorvskiego 23" 61-705 Poznań

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

tel.: 61 8544-8ż6.61 8544-829 fax: 61 8544-827 e-mail: lbwig.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRĄWOZDANIE Z BADAŃ nrNl389/2023lLB-WG/PCH/

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań,/intbmacje o ręzultacię badań dotvczą rvyłącznie badanych / pobranych próbek. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Działu

oraz rniejsce pobnnia próbek) może mieć wpływ na ważność lvyników, W przypadku próbek dostarczonych przez Klientów wyniki odnoszą się do ohzymane.j próbki.

- koniec sprawozdaniu -
Niniejszy wydruk jcst informacją o Sprawozdaniu z badań. Sprawozdanie zostało sporządzorre w postaci eleklroniczne_j i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,

01.03.2023 r. 02.03.2023 r. mgT inż. Joanna Rola
Starszy Asystent Pracowni Chemicmej
Laboratorium Badania Wody i GlebyDatasporządzeniasprawozdania Dataautoryzacjisprawozdarria

Autoryzował:
Imię, nazwisko, stanowisko

Signaturc Not]eritied
Jl

Dokum ent podp iyłny pr zez
.Ioanna Rola: V\4SE w Poznaniu
Data: 2023.03.0J I 1.48:05 Cll'1'



Laborttloriultt Bąclania 14/och, i Gleln,

PO\,vIA,IowA STACJA
SAN ITARNO-E PIDEMIOLOGICZNA

W PILE

64 - 920 Piłn
te1.61 349-7l-ż5 al. Wojska Polskiego 43
e- nlail: lalroratorirrn1.1bwig.psse.pila@sanepid.gov.pl lvww.tlov.Dl/\ł,eb/Dsse-ni|a

Oddział Laboratoryjny. Laborat<lriunr Badania Wody i Cleby, 64-920 Piła. al. Wojska polskiego 43

miejsce wyko*nnia dzjałalności laboratoryjnej

AB 616

SPIŁĄWOZDANIE
Ziecęniodarvca*: PSSE - Wągrorviec
Nttnrcr proltlkołu prlbran in próbk ił : ON-l{ K.903,2 .ż6-20ż3
Próbkir pobrana i dostttt,czotla przez*,. PSSE - Wągrowiec

]\'l, Kosmeclłł. A. Borlikoryskn
ldcntvliknc.ia rllctocl1, 1rollicriulił prt)Lrck*: Pl'W-HK,01 rvy<|.3 z clnin 22.03.20l3r.
Rtlclzlti próbki*: Woda do spożvcin

Stan pl,tibki: zgotlny z rvyrnagłnianli
(]el badania: tlo wvkorzystnnil rv ołrszłt.ze regulolvanl,m prłrvllie
lt,tiei sce pobrirllia* : Wod ociąg p u bliczny - \\/ą grolviec

Sieć - Wągrowiec, ul. Taszłrorvo l l, liran poborowy,

Nl rejcstu próbki: l5l/W/23
Data pobt,aniir próbki + : 21.02.2afi r.
Data ilostarczcnia próbli illtlzpoczccill
badłn ia: ż1.02.2023r. l ż0.02.2O23 r.

Codzina dostarczenia: 1355

Data zakoriczcnia badania: ż4.02.ż023r.

nr l5liW/23

badali

l..p. PłriltrlelI
Wvnik

/rczullr l:)
N ie|)c\i nOść')

[dlr brdrri
ł k fed].(utrł tl Je h )

,r(dno§llii
Do|)uszcznlnc

ttx rl ośli
rvsliltźn iIrórvjl

ltlcltll,fik It tur
ntcttltl1, bn d r rvczcjr l

l \.{ętnośća a,14 NTU 1
5} 7027- ll20l(1-09

2 ]a rrt,ł(] l5 4 nlg/lPt 5) )N-l]N lSO 7B87: 20l2_ nlcttlrIa D
)N-l]N lS0 7 887,_2Q1 żl Ap 1.20 l 5-0ó

_1 4apach(] (2]*20C) <l
(ł kcelltorvl ln r,)

ToN 5) )N-EN i622;2006

4 ;,nrak'] (2j*2')C,) <l
(al<ceptowłlnl )

TIrN 5) I)N-EN l(l22:2006

5 lI Ia 11
t ** - i9,4 "C

prl 6,5-9,5 PN_I]N IsO i052j . 20 l2

6 )rzervodność clektrl,g2p3
łłaścitva rv 25"Ca

7921)
t pu = 20,5 nC

pS/cm 2500 lN-EN 27888, l999

7 I-rvat,dośća 37l nlgCnCi()3/l 60_500 ?N_lSo 6()59 t)gg

lJ Wapli() l05 mg/l )N-lSO ó058: 999
9 Magtrez(J ż(: nl g/l 7 -l25 'N_C_04 554-4: l 999

0 ]hlorkia l 1,6 nlg/l 250 )N-l:N lSO l 0304- l :2009+AC,201ż
I ,1111gli()ty1,,ionQ 0, lJ nl g/l 0,5() )N-C-0457ó-4: l99,1

2 Ązotvtll"Q <0,05 0,050*0,006 nlgil 0,50 8) )N-LN lSO l 0304- l ;2009+AC:20 l2
3 Ązota,nyQ 1l rn g/l 50 8) rN-EN tSO 10304_| 2009+AC:20l2

l,i 4clłzrra 55 ttg/| 200 )N-lSO 6]32:200l.
)N-lSO 6332:2001iApl:20l ó-06

|5 : lLrorkia 0,34 nlg/l |,5 IN-EN lSO 10-]04-1: 2009+AC:2012
l(l \4 angan <l5 l 5*3 Fgll 50 ,N _92,,C,-04 5 70/0 l 

\\'

l-
l/ )od'J 3l,,7 4 mg/l żOt) )l.\-lSO 9964-1:1994.

)N_ISO 99(14- l: I994/Ąpl:2009
lll Jl,ianli i < l (},0 yg/l 50 ń//l)ll-_]0 1v,yd, ] z l0.0B.20 l,sr.
l9 ! iarcz_arr1,,) 5,2 mg/l 250 )N_EN lSO l 0304_1 :2009+AC:20 l 2

20 . 
jt len ialność z K]Vlrl()l'] 3,67 nlgOz/l 5,0 )N-rrN IS{J 84ó7.200l

2ł }cnz,o(a)pire nQ <0,00J 0,0030.Ł0,00 l4 pg/l 0.0l ,V/I'l]-35 rr,_\,d, 2 z 08.01,20 l9r.
12 !rvie1 opier_(c ien i orvy ch

łęg ltlrvodolrirv
lfoll'}atyCZn)r ch(]
bcnzo (Łr ) fluoranten,
bcnz.o( k) ll uol,arrtcn,
bcnzo(g.h, i)pcrylen,
indeno( ] _2.3-c.d)niren

<0,005 0,0050+0,00I8 pgll 0,l0 ,VlPB-35 rvvd. 2 z 08.01.20l9r,

: hadąń. Labołatonuł ałe plnosi adpowitlnalnaśii ia nSnrułclc, płhiennie i transvłrł ptóbeh aiła|reriyrnIo tnińtoriiił pii, zt"*,tiałIttwcę,



-j

)gtiina Iiczba (J

łrikrłlorgan izttlóu,
v 22oC * 2.C po ?2h

Nie rvykryto jtk/l ml bcz
n ieprarvidlolvych

zllt iitn

N-|,N Iso 6222,2004

2+ Licłba bakterii grupy colia () jtl</l 00nr l 0 .,} lso 9308_1.20}4_12

25 ]schcrichia ctl]i(] 0 jtlt/l00lnl 0 -l:N l.§O 9jO§-l l20 I 4- I 2
l:20 l 7-U4
_t]N Iso ?899-ł2r,04

26 :nlelokoki kałorvę(' 0 jtk/l 00nrl 0
,1an. dostłr.z,r,i. pilii],iiii

Lu htlrą! or i u nl [} u rkt łl i ą l |/ ot/1; i Q | ęlry,

l ) Niepemości włników pomiarów ę podaunne zawsze fiedy, gdy ma § anaczenic dla ważności l{b za§io§ó}vlńia rły*iku badań oraz gdy ma ona wp}yw nazgodnoŚĆ z wYsPecYfłko*'anYmi granicami toleranc,li ruu nn e}cŹenń ńli*"t-.-N;"ńiń"ijł]r'ffiu,ł n"ytoot r*i.",r;i;j*i ;;ń"*"ością rozszelzoną oblicłolą dlamctodY badawczej dla Poziolnu uflrości 95% i wspołcryrrnrka ioiszerr.,,iq r.*z, bra uuaa,i ini-ńiiiołog;caly*ł nlłpewnośó .oż§Lcrzol).Jos! osea§ow{rła zgódnie znormą I§o l}036 i oPiera się na niePcwnoŚci standare}orvej pomnożonej po*" *,up"r"rv*;ii i. =i]Lp.**;".iąc poziom ulności około 9596,W przypadku podallia rezultalu badania, laboratorlu* poa.p inro*"c.lę'o wartoŚci d;i";rrgŃ 8rsnicy zakesu pomiarowego i orlpołti*dającejjej niepewności.Podawute na sprawozdanitt z badań^nielewności nie uwzgiędnia;ą niepcwnosci pouii;;"l'. p;d"i."
R;:!.i9::l.,_:!',:dytowane 

przcz PCA"', jesr za,ui*.rcroiJ*'ii'ńesic akredytacji pc^ 
";"ń;i;

ilffililj*:ii}.';#:,1§H,Jf,: wfonnic 
"< lub >" dolnej/górrrej granicy zair*su porni***.jł,oetody. gdy waxość wielkości nietonej nie zawiera się

3)Ż'godnearoąoraądzełiernMinisrraZdrowiazdnia07gndnia20l7r,wsplawiejakości 
wodypze,znaczonejdo.spoeyciaprzezlrtdzi {Dz,U. zż0l1ł.płz.żż94!

ii##:*:§H",fr#:1§}1"Eft$::,} Tfilii:#i{'rr#," 
określone'w rozponąi""",, rńiii,r* zd,o*i; 

" 
ń; drg,.;,l*ii'ioir.. * up,"*ie;aróści \"Ńy,

}Tonty wycofane przez PKN bez za§tąpignia zostaty oznaczongindeksem gónrym ,,W'',5) Akeeptowalny pzez kon§trmentów i bez nieprawidlowr,"r, ,*lon.
ó) I)opuszcza się pojedyńcze bakterie <iOjtk (ŃPL).

]1.5:*k'1 
za pomoą urządzcnia do kompensicji rvplywu tel]lpęratury.

SI'RAWOZDANIE Z BADAN nr 151/W/23

{ra;rlaezyó orlpou,iedrli nlicjscu)

Uu*

Pil*, dnia ż7,02.źa23r
Data sporządzenia sprawozdania !*i'} §tŁłt{

AutorTeowa|: ! | "ł"! łi },łliiill'll{tsl,}łllrrrri,rlłlgip;.11t1

poz. ]-2, s-ls,t9 - mgr inź, MałgoĘala Kułakowska / ' |\|' - /
poz. 3ł. lć}l8,20-22 - mgr Krzyszrof Cholewa aŁ7::*lł-ę4U\poz.23-26-mgrinż.MartaStr.elecka ,;:. \ilil^q1l1:rićll/{llfrt{łl.ł,s[;ł

||,\ntltllthtrl.l:it'ltt,lt..t'lł1t.:nit:tltll'łrlttłtt,1ptńllkt.,sp"u,,,,,i-,,,.'.t,u,l,,,i!,*,l,,.,,.,,,

Koniec sprawozdania

: hd(łań. lĄborak}r*n nłe ponoł otlpłwłiizła!ńaiił ia inforłl*,j,, i,i;;,;;;l ;;;;|,;;;;ib;;;;;,,;;;;;;;T,';;ł:;:;;7,r;;;::łj,::;,:#r,?



I-ctborątoritłtłt Budanią |lody i Ql96r,
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POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMtOLOGICZNA

W PILE

te|.67 349-71-25
c- m ail : la boratoriu ln. lblvig.psse.pila@sanepid.gov,pl

64 - 920 Pila
al. Wojska Polsltiego 43

wwlv. gov. Dl/web/nsse-pi la

Oddział Laboratoryjny, Laboratoriurrr Badania Wocty i Cteb1,, 64-920 Piła, al. Wojska Polskiego 43

Itliej5cg 1v1,[6nnl,1n r,]zialalności lałxlratrlli.jncj

SI}I{AW0ZDANII! Z
Zlecerliodarvca* : PSSE - Wągrorviec
Ntllncr ;lrotcrktllu polrtarlia prtibki*: ON-I"lK.90J.2.25.2023
|)róbka polrrana i tlostarcztlntI prt,c?.'... PSSE - !Yągrowiec

M.Kosnlecka, A. Borlikorvska
ld.lltyllkllcia nlctody pobicrania prcihek*: PTw-IiK-0! rvyd,3 z rlnia 22,0.},20lJr.
lltldzlri pr(lblii*: Wodil do spożycin

Stan pl,tlbki: zgtldnv z wyntaganiami
Ccl blrdanił: tlo rv1,1rorzvstnnia w 0bsznrze regttlorvltnylu prllrrnie
N{ie.isce 1robralia*: Worlociąg publiczny - Wągrorviec

Sieć - Wągrowiec ul. Jeziorna l6, kran poboro\rT

BADAŃ nr 150/W/23
Nr re.jestru próbki: l50/Wi23
Data pohrania próbki* : ? 1.02,2023r,
Dittx d()sl ilIcZcn i u próbk iirozpclcz-icill
lladiin ia: ż|,0ż,żOż3 r.l 2 1,0ż.2023r.

Godzina cjoslal,czenia: t J55

Data zakończr-,nia bixlanią: 24.02,2023r,

l.,p. l}il rnmttr
w'},n ik

/rcrullrt')
Nicptrvność')

(tllł ltrrlnń
lk rctl1 torvln1 ch)

,l ćd llost kl
Dopuszczrlnc

rr r rttlści
w sliaźnikólvjl

Idcn tJ-fikitor
metotly bldrrłcrejł

I VlętlloścQ 0,36 NTU l 5} )N-EN ISO 1 021 - l :20]l 6-09
2 ]arrvnQ l5 4 ng/lPt _5) )N-tjN lSO 7887. ż0l?". nlctoda D

'N-IjN lSO 7337:20 l2lAp l :20 l j_Oó
,] iapacha (23+2oC) <l

(ll kcentowł lllv )

ToN 5) )N_EN l622:200ó

4 jluakQ (:3*2,'C) <l
(akcentownlnv)

],I;N 5) PN-[N ló22:2006

5 ll Ia 7,8
t rnn = l9,2 "C

pll 6,5_9,5 )N-I]N lSO l0523 : 20l2

(,l żrzervodność elektlvczna
,vlaści\va lv 2_§''C]a

7897}
t 1nłr * 20,3 oC

prS/cm 2500 PN_EN 27888: l999

Jgólna liczba
n ikroorganizmórv
,v 22oC * 2"C po 72lra

Nie lvykrvto jtlłl nll bez
n ie p ra rvi dlorł,vc h

znlił n

'N-t;N lS0 (12ż2:?001

8 -iczbir baktcrii grLlpy coli'.) 0 jtk/l00m l 0 ó}
'N-IjN lSO 9308_ I :20l 4_ l 2
+A 1.20l 7_04

9 lschcrichia colil) 0 jtk/l 00m l 0 PN-EN lSO 9308_l :20]4- l2
+A ] :201 7-04

]0 ]lrtcrokoki kalł_llve() 0 jtkilOOml 0 'N-trN ISO -l E99-2:2004

* dane dostgrczotte przęz klie§(a (z{znaczyć w odpowiednirrr nriejsctr)
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Ląboratoriuln Badałlia l|lcldv i Glebv

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr t5O/W/23

llortną lSO l903ó i opiera się ła niepervności stalldi}rdowcj pontnożOltej przcz rvspólczyllnik k ..2 , zapłwnią4c 1loziotrl trfrrości <lkoło 95%,

Podarvate na sprarvozdaniu z badai rriepervności nie urvzględlieją niepervności pobierania plóbek.
Q - ,, badanic akredylorvalte przez PCA" -jcst zalnicszczolrc tv zakrcsic akrcd1,iacji PCA rrr AB óló.

w lIkredyttirvanym zakrcsie pom iarorvylt,

1lrzczll;tczoncj tio s1lożycil 1lrzcz lttdri (Dz,LJ z2t) l 7r poz ]j9ł)
}Jonlv rvycofaIre przez PKN lrcz ztlsttlpie:lia zoslal},o7,Ili}czoil§ lntlcksenl górlryll ,.W".

5} i\kceptowłlny przez konsulnctrlóu, i bez nieprarvidlotr,l,clt znlian,
ó) Dotluszczlt się pcl,jedyIicze bakteric < l 0 Jlk (NPl-)
7) KolcktJ 7i p(nnocł Ltrz_ątlzcnia do kottlpcltsrcji \v|)lvwu lelilperatltly,

Piła, dnia ż7.frż.ż023r,
Data sporządze*i* sprarvozdania
AutorYzowsl: ilsl§|t,!!i
poz. 1-2, 5-6- rngr inż. Malgoreala Kulłltiilł§{i §tJt'ii §ilttilłrłtrr!,pirlt,tłil,1lllif llit i
poz 3-4 - mgr Knysłof Cltolewa f _ rt l'ih,
płz.?_}0*rigrini,Mu,tu§trol""ku rĘ4;_. "-a,*,\_i,t :. .1lłl lltil,:,l lrl A lllłtJr rlitłslrri

;tl.§!+lrl1l'l hrrrialnttli§.ltil5lnł,rtł,l.|;li,Ęlrlilj,yli.,7;1,i

ćU 
lllł.

truJ2Ą4Ł.
ĄY rll--. Mrlrtłt b |r:r/ccł.t

irlli łl ,!
[l,,ł

Koniec sprawozdania


