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IJK.4410.72.2016
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy wtr-om2y dzialaj4c na podstawie:
art.4 ust.lpkt.l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z
2015r. poz.I4l2);
- art.I2 ust.l ustawy z dniaT czerwca2}}b. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu Sciek6w (Dz. U. z20l5r. poz. 139);
- $17 ust.l pkt.l rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U. 22015r., poz. 1989),
po przeprowadzeniu badan laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z .vqlmaganiami Zal4cznika
nr 1 A pkt 1, Zalqcznika nr 3 A pkt 1 i Zal4cznika nr 3 B do w/w rozporzqdzenia) wody
pobranej w ramach bieZ4cego nadzoru.sanitarnego zwodoci4gu Stare Ratowo
- dnia 19.05.2016r. w Osrodku Zdrowia w Sniadowie, ul. Kolejowa 13
orazbiorqc pod uwagg ich wyniki Sprawozdanie Nr Fi1rcw.54.471.2016 z dnia 24.05.2016 i
Nr UzrMW .54.67 9.2016 z dnia 2016.05.24

-

stwierdza prrydatnoSd wody do spoZyci^przez ludzi.

UZASADNIENIE
W ramach bie?Ecego nadzoru sanitarnego pobrano pr6bki wody z sieci wiw wodoci4gu
dostarczajqcego wodg przeznaczon4 do spoZycia przez ludzi. Wykonano badania pr6bki wody
w zakresie objgtym monitoringlem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym: Escherichia
coli, bakterie grupy coli oraz organoleptycznym i fizykochemicznym: jon amonowy,
barwa, przewodnoSd, stgZenie jon6w wodoru, zapach, smak, mgtno56.
Przeprowadzone analizy w/w pr6bek v,rykazaly, 2e jako(i(, wody w badanym zakresie spelnia
wymagania okreSlone w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w
sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoZycia przezludzi (Dz.U.22015r.,po2.1989),
Ocena przydatnoSci jest obowi4zuj4ca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania
laboratoryj nego pr6bek wody z tego urz4dzenia.
* Zgodnie z art. 12 pkt.5 ustawy dnia7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq
i odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2015r. poz. 139) w6jt, burmistrz, prezydent miasta jest
obowi4zany do informowania mieszkaric6w o jako5ci wody przeznaczonej do spoZycia przez
ludzi.

"il$xfi1Y;pfl,1?1?Yv
I

Otrzymuj4:

l.W6jt Gminy Sniadowo

2.alaHK

e

k. me

d' A gnie szka

C rze

szczuk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomiy
18 - 400 tomia, ul. Ksiecia Janusza I I

Tefefon: (86) 216 52

61

e-mail:

psselomza@psselomza.pl

Fax: (86)

2165267

Fax: (86)

2165202

ODDZIAI LABORATORYJNY
18-400 tomia, ul. Dworna 21
e-mail: laboratorium(opsselomza.pl

Telefon: {86) 216 52 01
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Z BADAT( PR6BKIWODY

AB 635

1

Lom2a, dnia 2016-05-24

NAzwA I ADRES KLTENTA:

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w tomiy
18 - 400 tomia, ul. Ks. Janusza | 1

/ ZAMoWrerurs NR: Rpw4274l2016
Rodzaj i adres urzqdzenia lub ir6dla wody: wodociqg Stare Ratowo
Miejsce i punkt pobrania / identyfikacja pr6bki/-ek przez klienta: woda z sieci, Przychodnia (O5rodek Zdrowia) w Sniadowie, ul. Kolejowa,
punkt czerpalny w gabinecie zabiegowym / o identyfikatorze I/42/HK/2062P/2016
Rodzaj pr6bki/-ek: jednorazowa
Data i godzina pobrania pr6bki/-ek: 2016.05.19 godzina 9:00
Numer protokolu pobrania pr6bkiz 42/HK/2062P /2016
Pr6bkq/-ki pobral (a): Teresa Kulesza - pracownik PSSE w tomiy
Pf an pobierania pr6bki/-ek: przedstawiony w pi6mie PPWIS w Biatymstoku z dnia 27.t1.2015 r, i aneksie z dnia 03.02.2016 r.
Procedura pobierania pr6bki/-ek stosowana przez pobierajqcego: PN-lSO 5667-5:2003
Pr6bkq/-ki dostarczyl (a): Teresa Kulesza - pracownik PSSE w tomiy
Data i godzina przyjqcia pr6bki/-ek: 2016.05.19 godzina 12:30

ZLECENTE

oPts, STAN, tDENTyFtKAOA PR6BK|/-EK:
Stan pr6bki/-ek: bez zastrzeiei, temperatura wewnEtrz termotorby 4,4oC
Opis i identyfikacja pr6bki/-ek: woda przeznaczona do spo2ycia, pr6bka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL
kod pr6bki nadany przez laboratorium:829/@M

PSSE

w

tomiy

Data wykonania bada6: 19.05.2015 r.
Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badai (lub pomiar6w) akredytowanych oraz badafi (lub pomiar6w) nieakredytowanych. Wyniki spoza
zakresu akredWacii zostafv oznaczone

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

ORGANOLEPTYCZNYCH
Najwyisze dopuszczalne

tp.

Parametr

Procedura badawcza

Jednostka

I

2

3

4

mg/l Pt

Kod(yl prdbki/-ek

stQi€nle/
dopusrcalne rakresy

szelwlM

wartoJciU
5

poniiej

1

Barwa3l

PN-EN ISO 7887:2012 metoda D

MQtnosd

PN-EN ISO 7027:2003

5

Steienie jon6w wodoru (pH)

PN-EN ISO 10523;2012

4

PrzewodnoSC w 25'C

PN-EN 27888:1999

Smak3)

PN-72/C-O4557p.4.5.1.14)

N

zQ

Zapach:)

PN-721C-O4557p.3.5.1.141

N

z0

Amonowy jon

PN-C-04576-4:1994

o

NTU
pH

pS/cm

mg/l NHr*

poni2ej 0,50

1

5,5

-

5

9,s

7,6

2500

! 0,t*
437

!

w temp. 24,9"C
47* (L7,2)21

poniiej 0,13

0,50

MtoDszY A$Y$il'Ht'i]
Auto ryz owaf

:

.....,,

A/

.

tnt' Nma,#A\ni*raw#w......
funkcja, imiQ fnazwisko, podpis

r)

wg rozporzEdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),
temperatura pomiaru w "C; korekta za pomocq unqdzenia do kompensacji wplywu temperatury,
3)
akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidlowych zmian,
a) norma wycofana pnez
PKN,
2)

- nie dotyczy

oznaczenia

danego
"-"
*|icrbazasymbo|emtjesttowartogcniepewnoscirozszerzonej,,U"wynikaj4cazniepewnoJcistanda

normalnego zapewnia prawdopodobiedstwo rozszerzenia w przybliieniu 95%. Podana wartoii niepewnoSci nie uwzglQdnia etapu pobierania p16bki.
1. Wyniki i zwiEzana z nimi niepewnold odnoszq siq wyl4cznie do badanej/-ych pr6bki/-ek.
2. Bez pisemnei zgody Padstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomiy sprawozdanie nie moie byd powielane inaczej nii tylko w calojci.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno6ci za pobleranie i transport pr6bek.
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Data obowiezywania: 07.01.2015
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Lom|a, dnia 2016-05- 24
PafiStWOwy POwiatowy InSpektOr Sanitarny w tomiy
18 - 400 tomia, ul. Ks. Janusza | 1

NAZWA I ADRES KL|ENTA:
zLEcENfE

/ znru6wremE NR: Rpw/4274/2016

Rodzaj i adres urzqdzenia lub

Miejsce i punkt pobrania

ir6dfa wody: wodociag Stare Ratowo

/ identyfikacja pr6bki/-ek

przez klienta:

woda z sieci, Przychodnia (O6rodek Zdrowia) w Sniadowie, ul. Kolejowa, punkt czerpalny w gabinecie zabiegowym / o identyfikatorze

t/42/HK/2062P/2076
Rodzaj p16bki/-ek: jednorazowa

Data igodzina pobrania pr6bki/-ek: 2016.05.19 godzina 9:00
Nu mer protokolu pobrania pr6bki: 42/ HK / 2062P / 2016

Pr6bkq/-ki pobraf (a): Teresa Kulesza - pracownik PSSE w tom2y
Plan pobierania pr6bki/-ek: przedstawiony w pi5mie PPWIS w Biatymstoku z dnia 2015.11.27 i aneks z dnia 20L6 .02.03
Procedura pobierania pr6bki/-ek stosowana przez pobierajEcego PN-EN ISO 19458:2007
Pr6bke/-ki dostarczyl (a): Teresa Kulesza - pracownik PSSE w tomiy
Data i godzina przyjqcia pr6bki/-ek: 2016.05.19 godzina 12:30
OPIS, STAN, IDENTYFIKACJA PR6BKI/-EK:
Stan pr6bki/-ek: bez zastrze2efi, temperatura wewnatrz termotorby 4,4oC

Opis iidentyfikacja pr6bki/-ek: woda przeznaczona do spo2ycia
Butelka sterylna o pojemnoSci 0,5 | do badai mikrobiologicznych - kod pr6bki nadany przez laboratorium: 829/WM
Data wykonania bada6: 2016.05.19

-

2016.05.20
WYNTKI BADAN MIKROBIOLOGTCZNYCH
Najwyisza

Parametr

Kod(y) p16bki/-ek

dopuszczalna
wartoSd

Procedura
badawcza

Jednostka

parametrul)

szelwlM

fitkl

I

3

4

5

Liczba bakterii grupy coli w 100cm3wody

2

PN-EN ISO 93O8-Lt20L4 -L2

0

itk

0

Liczba Escherichia coti w 100cm3 wody

PN-EN ISO 93O8-L:2QI4

-I2

0

jtk

0

Autoryzowaf

:

\:)/"' '

" ".,.'r

funkcja, imiq i nazwisko, podpis

t)wg
2)

rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako6ci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989),
niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badari nieakredytowanycn

1. Wyniki odnoszq siQ wylacznie do badanej/-ych pr6bki/-ek.
2. Bez pisemnej zgody Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tom2y sprawozdanie nie mo2e byi powielane inaczej nii tylko w catoici.
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoici za pobieranie i transport p16bek.
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Data obowiqzywania: 07.01.2016
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