
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SFtPOLNIE KRAJENSKIM
89 - 400 Sepolno Krajenskie, ul. Kosciuszki 28
tel.(52)3881230, tel./fax (52)3881231
e-mail: psse.sepoinokrajenskie@pis.gov.pI
www.pssesepoinokrajenskie.pI

Sepolno Kraj., 01.07.2013r.

N.HK-5211-1-4/13

OCENA JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858) oraz § 14 ust. 1
pkt.l rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z pozn. zrn.)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SF;POLNIE KRAJ.

po zapoznaniu sie z protokolern pobrania probek wody nr N.HK 6/2013/45/13 z dnia
19.06.2013r. pobranej w ramach monitoringu kontrolnego z wodociagu publicznego w
Sepolnie Kraj. administrowanego przez Zaklad Gospodarki Kornunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie
Kraj. oraz ze sprawozdaniem z badan nr L.HK-6010-163/13 wykonanych przez Oddzial
Laboratoryjny PSSE w Nakle n. Not.

Miejsce poboru probki: hydrofornia

Opis probki: woda uzdatniona

stwierdza
przydatnose wody do spozycia przez Iudzi

Jakosc wody (kody probek 300/N/13 i 299/N/S/13) w zakresie parametrow objetych
monitoringiem kontrolnyrn odpowiada wvrnaganiom sanitamym okreslonym w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z pozn. zm.).

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarnv
W~~lnie aj. J

~ ~ ",',,-.--__.__""
1118' int B .._. fa Estkowska

Do wiadomosci:

1. Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Sepolnie Kraj.
2. Burmistrz Sepolna Kraj.
3. AJa.
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POWlATOWA STACJA
SANIT ARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

WNAKLE N.NOT.

ODDZIAL LABORA TORYJNY
BADANIA SRODOWISKA KOMUNALNEGO

ul. Mickiewicza 11
89-100 Naldo n. Not.
fax. 52-386-00-04
tel. 52-386-00-03

e-mail: psse.naklo@pis.gov.pl
www.psse.naklo.pl

SPRA WOZDANIE Z BAD AN WOD19'iW~lM~ll"~.S~~~j>: (')~l,"" ~~"d.
w )~~)(I'~ '.'i

NR LHK 6010 - 163/13 ~~?~~:.d.'~.. . rY),!'I)
Drial ....Wtt..

Naldo n. Not., dnia 20.06.2013r.

N. ". -....._... r .'>DT.

Kod probki: 300/N/13 , 299/N/13

Podstawa badania:

- numer protokolu poboru pr6bki N.HK 7/2013/45/13
Nazwa i adres klienta PSSE w Nakle nad PSSE w Sepolnie Krajenskim
Noteciq:

Identyfikacja prcbki: 0413PPPPWOO06

Opis miejsca pobrania probki wody: Wodociag publiczny w Sepolnie Krajenskim
- 0 produkcji wody 1000-10000m3/dob~
Hydrofornia - po uzdatnieniu

Opis istan probki wody: - woda do spozycia
- stan prawidlowy

Data pobrania probka 1 19.06.2013r./
Data przyjecia probki do badania: 19.06.2013r.
Data rozpoczecia badania: 19.06.2013r.

Data zakoiiczenia badania: 20.06.2013r.

Probkobiorca: Pracownik nadzoru N.HK w PSSE
w Sepolnie Krajenskim
Justyna Rydz-Niczyporuk

Oddziat Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nakle
nad Notecia pracuje w systemie jakosci zgodnym z norma PN-EN ISOIIEC 17025 "Og6lne wymagania dotyczace
kompetencji laboratori6w badawczych i wzorcujacych".
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I
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecia
Oddzial Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

Numer sprawozdania z badan: LHK 6010 - 163/13
• Wyniki badan fIeyko-chemicznych iorganoleptycznych : Kod probki - 300/N/13

[ Najwyisze

Niepewnosc dopuszczalne StosowanaOznaczone stezenle lubLp. Parametr Jednostka stezenle/wartosc pomiaru dopuszczalne zakresy metoda badawcza
wartosci ** ( ••

PB-05ILHK
1. Barwa mg/I Pt 5 ±1 - 3) wydanie Iz dnia

19.03.2012r.
PB-04ILHK

2. Metnosc NTU 0,88 nd 1 wydanie Iz dnia
01.08.2011r.

Stezenie jon6w PB-03ILHK
3. - 7,4 ±O,4 6,5 -9,5 wydanie Iz dniawodoru (pH) 04.01.2011r.

4. Przewodnosc
f.lScm-1 468 nd 2500 PN-EN
w250C 27888:1999

5. Zapach - Akceptowainy nd - 3)

PN-72/C-04557

6. Smak - Akceptowainy nd - 3)

PN-72/C-04557

7. Amonowy jon mg/l 0,065 nd 0,50 PN - C - 04576
- 4:1994

* wartosc pomzej gramcy oznaczama ilosciowego w Oddziale Laboratoryjnym wNakle nad Notecia
** w przypadku podanej jednej wartosci dolna wartosc zakresu wynosi zero
1) [azotany] /50 + [azotyny] /3 < 1
2) stezenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen '
dystrybucji
3) akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

autoryzuje:

~.,.,.:.IC0\~Ct._o.Jc
(~Sfo~~~~~~~~d~i~)
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Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecia
Oddzial Laboratoryjny Badania Srodowiska Komunalnego

Numer sprawozdania z badan: LHK 6010 - 163/13.

W iki b dan ikr b' I h K d ibkl 2991N113• /ym a an mi 0 ioiogrcznyc : 0 pro -
Najwyzsza dopuszczalna

wartose ••• Oznaczona Niepewnosc Stosowana
Lp, Parametr Liczba Obj~to§C probki wartosc metoda

mikroorganizmow (ml) Utk)
Teoretyczny

badawcza
(jtk)

przedzial
ufnosci

nd PB- OllL.HK
1. Bakterie grupy coli 0 100 0 wydanie IV

z dnia
nd 05.07.2010

nd PB- 011L.HK
2. Escherichia coli 0 100 0 wydanie IV

z dnia
nd 05.07.2010

jtk -jednostki tworzace kolonie, nw - me wykryto

..........~!.W!!M:::~;:
(m!1.~~5k6?sfah~POdpiS)

St~..-", -, ";;lchnH<

"'r.;t-,,\' c... ~'b'••p 1....... .srx ~I. . "'~'" ella
SpOrZ~a:Zl :

nd - nie dotyczy
*** - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz.U.Nr 61, poz.417 z p6in.zm.)

Oswiadczenie:
1. Wyniki badaii podane w sprawozdaniu odnosza si~ wylacznie do pr6bek przyjetych do badania w dniu okreslonym

w sprawozdaniu i nie moga bye stosowane do calego obiektu.
2. Bez pisemnej zgody Oddzialu Laboratoryjnego Badania Srodowiska Komunalnego sprawozdanie nie moze bye

powielane inaczej jak tylko w calosci .
3. Oddzial Laboratoryjny nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu pr6bek.
4'. Klient rna prawo, zlozyc do kierownika Oddzialu Laboratoryjnego, Dyrekcji pisemna lub ustna skarge w terminie

14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
5. Podane wartosci niepewnosci stanowia niepewnosc rozszerzona przy wsp6lczynniku rozszerzenia k=2

i prawdopodobieristwie 95%.Podane wartosci niepewnosci nie uwzgledniaja pobrania i transportu pr6bek.
6. Teoretyczny przedzial ufnosci obliczony zgodnie z normll.PN-N-01054:1989 .Estymacja parametr6w rozkladu

dwumianowego, rozkladu ujernnego dwumianowego i rozkladu Poissona" przy prawdopodobienstwie 95%.
7. Oddzial Laboratoryjny zobowiazuje sie do nie ujawnienia informacji uzyskanych podczas wykonywania badan , ich

zabezpieczenie przed dostepem os6b nieuprawnionych , z wyjatkiern przypadk6w podjecia dzialan w zakresie ochrony
zdrowia i zycia ludzi.

Koniec sprawozdania z badan wody

Z up. Palistwowego Po.wiatowego
Inspektora Sanltarneqo
W N[kle nad Noteci'l.

, . (Ar£r

mgr Ha n~WfCZ
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(pieczec orgq~111{4'~!sCjuszki 28
89-t.WO S(iP(ilXl!'l Kn;jl'{i<;kiI~

Protokof"rir N.HK 7/2013/45/13 pobrania pr6bek wody przeznaczonej do spozycia do badan z dnia 19.06.2013

Nazwa wodociagu, nazwa i adres
wlasciciela / zarzadzajacego

Wodociag publiczny 0 produkcji 1000-10000 m3/d w Sepolnie Kraj.

,~~p~6bki I Godz. po~r. Identyfi~tor PPP~_____ _Adres ~~~~______ I Miejsce_ pobra~ia_probki _

44/N/S/13 gD3 __ gA2 0413PPPPW0006 Ihydro fomia po uzdatnieniu

46/N/S/13

45/N/S/13 I g ~ - g ~ kotlownia w N iechorzu kran w toalecie0413PPPPWO 145

9~ - 9~ 0413PPPPW0024 ISzkola Podstawowa w Zbozu [kran w toalecie damskiej

Rodzal Rodzaj Rodza~ Zakres badania
Nr pr6bki Inneproby ) obiektu 2) wody ' Fizykochem. Bakteriol. Legionella sp.

44/N/S/13 MOK SUW WPSG rgJ rgJ 0
.................. "·...... ·.... ",_,, ...·...... ·.H._··_·, ............. -................................. •••••••••••• • ••••••••••••• • ....... H .................. .... .......... -..................... _ ......... ....... " ............... -........... _ .._ ................... _ .. .._ ...... _ ....................... __ ..._ ........ _ ............. _ .. ._ ................. _ .............. _ ........................ - .......... _ ...................... _ .......... _ .......... _ ........................................ _ .. _ ........................ _ ........ _ ...... _ .... _._ ......................................................... •• ... _· .. M ........... M .... _M ..... ·M ...............................................

45/N/S/13 MOK SR ~SG rgJ 0 0
1------- - .._ .._._--- f-- ------_._ .._--_ ..- -_.
46/N/S/13 MOK SR wPSG rgJ rgJ 0
-------- ----_._._. _ .._--_. ------.- ----- .- . _._- --_ ..._-_._._-_ ..._ ..__._-------- ._--, .

0 0 0
r 0 0 0

Pomiary wykonane na miejscu:

Nr probki Uwagi

44/N/S/13

45/N/S/13 A 5, 0 uC
46/N/SI13 A ~,~ 0 C

Temp. wody
pobieranej

BarwaChlor wolny Zapach

F/WIS/I-N.HK-OllOI wydanie z dnia 04.07.2011 Strona 1 / stron 2



Uwagi i wyjasnienia przedstawiciela: blY~
UL b. vfust.lf..u.,t:ij
89-400 S~p6wo Kraj.

tel. 052 383-22-86, fax (1;-2 3j3 28 49

a w pojemniku transportowym
3 rOC]

Obserwacje poczynione w trakcie pobierania pr6bki: bfYuJ.A.

Pr6bki pobrano w obecnosci przedstawiciela: o producenta wody 18] administratora sieci o odbiorcy uslug o osoby fizycznej

Imie i nazwisko:
Stanowisko:

NOM' W,)'Z, ~gow,Q,U z G K, ~p ~ o. o. S~polno Krv 0.0',
ZAKt.A~

GOSPODARKJ[ KOMUNALNEJ
Sv...-ij:k...a z. G.O.

Pr6bki wody pobrano zgodnie z instrukcja nr: I-N.HK-Ol wyd. V z dnia 04.07.2011 r.

Justyna Rydz-Niczyporuk
,imi~ i nazwisko probkobiorcy

Protokol wypelniono w 3jednobrzmiacych egzemplarzach

Objasnienia

PPPW - punkt poboru pr6bki wody

1) MOK - monitoring kontrolny; MOP - monitoring przegladowy; WUG - woda surowa z ujecia glebinowego; WUP - woda surowa z ujecia powierzchniowego;
INT - interwencja, skarga; IBN - inny biezacy nadz6r (dJa wody przeznaczonej do spozycia); IBI - inna przyczyna biezacego nadzoru (woda surowa, Legionella sp.)

2) IW - instalacja wodociagowa; SR - siec rozdzielcza; SUW - stacja uzdatniania wody; UI - ujecie (glebinowe, powierzchniowe); ZBW - zbiomik wyrownawczy; ST - studnia (indywidualna, publiczna)

3) WPSG - woda przeznaczona do spozycia z ujecia glebinowego; WPSP - woda przeznaczona do spozycia z ujecia powierzchniowego; WPSM - woda przeznaczona do spozycia mieszana z ujecia glebinowego
i powierzchniowego; WUG - woda surowa z ujecia glebinowego; WUP - woda surowa z ujecia powierzchniowego; INN - inny rodzaj wody (np. ciepla w kierunku badan Legionella sp.)

F/WIS/I-N.HK-O 1101 wydanie z dnia 04.07.2011 Strona 2 I stron 2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : s 152 12013

ZLECENIODAWCA: Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0.

w SQP61nieKrajenskim
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 SQpolno Krajenskie

PODSTAWA REALlZACJI: Zlecenie nr: 10 12013
PRCSKOSIORCA : przedstawiciel Laboratorium - M. Figel Zatoga
NUMER KARTY POSORU PRCSKI: tQN 103/13
POSCR PROSEK ZGODNIE Z NORMA; PN-ISO 5667-5:2003 (A), PN-EN ISO 19458:2007(A)

POLSKIE CENTRUM
AkREDYTACJI

PC~

AB 1047

Rodzaj pr6bkil Data/godz. Opis i stan Data
Numer probki zakoriczeniaMiejsce pobrania pobrania/przyj~cia probki pr6bki badan

woda podawana do sieci 27.03.2013 godz. 8.12
Barwa brak

M~tnoS¢ przeirzysta
I

2241W113 Zapach brak 28.03.2013

SUW, S~p6lno Krajenskie Temp pnlbki przy poborze: 9,2 ·C
27.03.2013 godz 10.00

Stanpr6bki niebOOzizastrzezen

.Sprawozdanie z badan" zawiera wyniki badan obj~te zakresem akredytacji oraz badan nieakredYt_ClWanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaty oznaczone lite"!. .N·.

Egzemplarz nr:
lIose egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1/2



SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S
Zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy wykonano nastepulace badania:

152/2013

Numer laboratoryjny pr6bki 2241W/13 Identyfikacja metody badawczej

Nazwa wskaznika Jednostka Wyniki a n a I iz (*) _A"- metody akredytowane
,N'- metody nieakredytowane

IpHll) ( 19.3 'C) 7,5 ± 0.2 A PN-90/C-04540/01

PRZEWODNOSC ELEKTR. Wt..(2) IJS/cm ( 20.2 'C) 420 ± 13 A PN-EN 27888:1999

MEiTNOSC NTU 0,65 ± 0.10 A PN-EN ISO 7027:2003 (p.6.3)

BARWA mg/l 5 ± 2 A PN-EN-ISO 7887:2002 (r.4)

JONY AMONOWE mgll 0,046 ± 0.007 A PN-ISO 7150-1:2002

SMAK akceptowalny N I-Ol/F/PN-721C-04557. edycja 01. z 14.09.2012

ZAPACH akceptowalny N I-Ol/F/PN-721C-04557. edycja 01. z 14.09.2012

BAKTERIE GRUPY COLI j.lk.ll00ml 0 A PS-06. edycja 01. z dnia 15.03.2010

ESCHERICHIA COLI j.lk.ll00ml 0 A PB-06. edycja 01. z dnia 15.03.2010

r)Wyniki analiz podano wraz z niepewnosci~ wyniku, kt6ra stanowi ntepewnose rozszerzonct przy poziomie umosd 95% iwsp6tczynniku rozszerzenia k=2.
(1) W temperaturze 200C. Korekta za pomOC\ urzetdzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatu"1 probki.
(2) W temperaturze 25oC. Korekta za ~ urD\dzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatu~ pr6bki.

Wszyslkie wyniki analiz odno_ sit W)'fIIcznie do badanyeh prObek. Inlannacje niezbtdne do interprelacji wynik6w analiz. a nie umieszczone W ,Sprawozdaniu z badan' Sit latwo dostepne w Laboralorium.,Sprawozdanie z badan'
stanowi integraln, cafosc imoze bye wykorzystywane ikopiowane jedynie w catosc:i. Kopiowanie cz~sciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Cd momentu otrzymania .Sprawozdania z badao· Klient rna
14 dni na zIozenie skargi.

Uwagi: Uprawnienie do wykonywania badati potwierdza Patistwowy Powiatowy Inspektorat Sanitamy w Tucholi - Decyzja Nr 284-9/12 z dnia 19.10.2012 r. oraz Decyzja
Nr 317-11/12 z dnia 9.11.2012r. Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji - Nr akredytacji AS 1047.

Autoryzuje: I.Miesikowska (SpecjalistaAnalityk)

I/'ll/,'~)v
Data i podpis: (j!J,

SporzCldzit i zatwierdzit: \ \\"/I\.G P
mgr ih}!J=~wak

29.03.2013 Data i pod pis Kierownika Laboratorium. 29.03.2013
WARTOSCI DOPUSZCZALNE:
Rozporz dzenia Ministra Zdrowia Dz.U. nr 61, poz 417 + Dz.U. nr 72, poz 466
H - 6,5-9,5

2500l-lS/cm Bakterie Grupy Coli w 100 ml - o jtk.
1 NTU EsCherichia Coli w 100 ml - o jtk.

Jon amonowe - 0,5 m II
akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

Smak - akceptowalny
~'.

Zapach - akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

A.' V .
20 1/-"'\ I o· '-'2.... ,..w.'..... ... ...... ...... I..C/~A' " ..
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Egzemplarz nr:
Hose egzemplarzy: 2
Strona/stron: 2/2

klad Go§p~darki KomIJllalnej 7·
Spo!k~ Z c.o. . -

w S~ 6Inie KrAj.

Miejscowosc. data: Tuchola 29.03.2013
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