PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSŁOWIH
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów

tel./fax

774190480,

774190481,

e-mail: psse. namyslow@pis. ge±±łp!,

774190490,

774190491,

_httD:/^M"/. Dssenamvslow. Dis. gov. p±

Namysłów, dnia 20.05.2020 r.
HK.43260.4.18.2020.AN

Zgodnie z § 21.1.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Namyslowie
-na podstawie sprawozdań z badań wody nr 123/W"/OK/20 i nr 124/WnwoK/20 z dnia
04.05.2020 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 28.04.2020 r. w ramach nadzoru

i#+:::a #dyj#§S|C::rczwo°ćye' ł arz::źż°ecŁąi:nypEbji:=zeo9:, W Świerczowie w Stacji
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki: Sprawozdania z badań nr 123/WnwoK/20 i nr 124/Wm/OK/20 z dnia 04.05.2020 r.
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Sprawę prowadzi: Aldona Nowak
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Woi.ewódzka Stacja Sanitarno-Epidemio]ogiczna w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 0pole

Dział Laboratoryjny -Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 44-72-004

t`-:.i}=.

e-mail: 1abkluczbork@!u'.sseopo]e.r`1
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STAN PRÓBKI W CHWILI PRZYJĘCIA

Bez zastrzeżeń

BADANIA ROZPOCZETO
KOD PRÓBKI

BADANE

PARAMETRY

U,

BADANI AZA KOŃc ZONO
01.05.2020 r.
NUMER SPRA WY: OK.9052.4.2.2020.BK

28.04.2020 r.

287

JEDNOSTKA

METODA BADAŃ

28.04.202godz.12:Or.,35

pRÓBm DO STAR CZONA

WYNIK
BADANIA

WARTOSC
PARAMETRYCZNA "

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI

0

0

zgodny

0

0

z8Odny

NIEPEWNOŚĆ /ł

PN-EN ISO 9308-1 :2014-12+Al:2017-04Metodafiltraciimembranowei

Bakterie grupy coii

AE

jtk /100 ml
PN-EN ISO2014-12+AlMetodafiltraciim 308-1:2017-04mbranowei

EScherichia coii AE

jtk /100 ml

Ogólna liczba

mikroorganizmów

PN-EN ISO 6222:2004
jtk /1 ml

W 22 ° C po 72 h inkubacji AE

Metoda płytkowa

Nie wykryto

beznieŁr:#ł]owych

bez stwierdzenia

(posiew wgłębny)

E:::a°:de::/jcee:hYż;::awnyan:#rg:;:omweat:;Ww/Creacłabcahdamnx::s:kerL::#:zwnae::;hpHezpo]SkiecentrumAkredyticjimakredymcjiA85ifl
Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
Stwierdzenie zgodności zostało określone w stosunku do wymagań zawailych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);
Stwi`erdzenie zgodności odnosi się tylko do tych parametrów/cech badanych dla których wartość parametryczna została określona w sposób liczbowy;

W kolumnie „Stwierdzenie zgodności" zapis „bez stwierdzenia" oznacza, Że nie dokonano stwierdzenia zgodności wg wymagań Zleceniodawcy ze wzślędu na brak
określenia parametrów/cech badanych w sposób liczbowy.
W kolumnie „Stwierdzenie zgodności" zapis „zgodny/niezgodny" oznacza, Że dokonano stwierdzenia zgodności wg wymagań Zleceniodawcy.
Podczas stwierdzania zgodności kierowano się zasadą akceptacji z pasmem ochronnym -2,5% ryzyko zgodności/niezgodności
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rawozdanie nr 123/W"/OK/20 z badań róbki wod
1/ Dla parametrów/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 p[zy prawdopodobieństwie 95%.
Niepewność nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transpom próbki;
Dla parametrów/cech badanych mikrobiologicznych niepewność podano jako przedział ufiiości (dolna i góma granica), określony wg PKN-ISoffs 19036:2011.
Niepewność nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbki;
2/ZgodniezwymaganiamiRozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia07.12.2017r.-Dz.U.z2017r.poz.2294;
2.1/ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
• 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ;
- 200 jtk/l ml w kranie konsumenta.

jtk -jednostki tworzące kolonie

Data sporządzenia sprawozdania: 04.05.2020 r.

Informac.ie dodatkowe:
1.
Wyniki badania odnoszą się tylko i wyłącznie do badanej próbki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.3.Wprzypadkudostarczeniapróbekprzezzleceniodawcę,Laboratoriumnieponosiodpowiedzialnościza pobieranie i transport próbek.4.Wprzypadkupobraniaidostarczeniapróbekprzezzleceniodawcę,Laboratoriumoświadcza,Żewszystkieinfomacjezamieszczonew opisie sprawozdaniauzyskanezostałynapodstawieinfomacjiZleceniodawcy.Laboratoriumnieponosiodpowiedzialnościzawiarygodnośćtegoopisu.5.Zleceniodawcyprzysługujepraworeklamacjiwciągul4dnioddatyotrzymaniasprawozdaniazbadań.

6.

Stwierdzenie zgodności z wmaganiami wykonała osoba autoryzująca sprawozdanie.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium.
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Koniec s rawozdania nr 123/lh7"/OK/20
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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opo]u
ul. Mickiewicza 1, 45-367 0pole

Dział Laboratoryjny - Oddział Laboratoryjny w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel./fax (77) 44-72-004

e-mail: Iabkluczbork@wsseopolc.pl

AB 519

rawozdanie nr 124/W"/OK/20 z badań róbki wod
ZLECENIODAWCA

DOKumNT

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy

Protokół: HK.43260.3.3.2020.AN
z dnia 28.04.2020 r.

ul. Piłsudskiego 13
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STAN PRÓBKI W CHWILI PRZYJĘCIA
BADANIA ROZPOCZĘTO
KOD PRÓBKI

0
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Bez zastrzeżeń

28.04.2020 r.godz.12:35

PRÓBKA DOSTAR CZONA

28.04.2020 r.

BADANIA ZAKOŃCZONO
0105 2020 r
NUMER SPRAwy: OK.9052.4.2.2020.BK

288

WNIKI BADAN
BADANE

pAmMETRy

JEDNOSTKA

METODA BADAŃ

WYNIK

WARTOSĆ
PAFLAMETRYCZNA "

STWIERDZENIE
ZGODNOŚCI

0

0

zgodny

0

0

zgodny

Nie wykryto

bez nieprawidłowych

BADANIA

NIEPEWNOŚĆ /ł

PN-EN ISO 9308-1 :2014-12+Al:2017-04Metodafiltraciimembranowei

Bakterie grupy coii

AB

jtk /100 ml
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12+Al:2017-04Metodafiltrsciimembranowei

EScherichia coii AE

jtk /100 ml

Ogólna liczbamikroorganizmów

PN-EN ISO 6222:2004Metodabkowa(posiewwgłębny)

jtk /1 ml
w 22 ° C po 72 h inkubacji AE

zmian "

bez stwierdzenia

§EP::Ya°:de:F/jcee=:Yj;::awnŁn:#r::;:omweat:;Ww/Creac:abcahd::%::s:ker]::#:zwn:g:;hpnezpo]SkiecentrumAkredymcjimakredytacjiA85».
Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
Stwierdzenie zgodności zostało określone w stosunku do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. q)z.U. z 2017 r. poz. 2294);
Stwierdzeniezgodnościodnosisiętylkodotychparametrów/cechbadanychdlaktórychwartośćparametrycznazostałaokreślonawsposóbliczbowy;
W kblumnie „Stwierdzenie zgodności" zapis „bez stwierdzenia" oznacza, że nie dokonano stwierdzenia zgodności wg wymagań Zleceniodawcy ze względu na brak
określenia parametrów/cech badanych w sposób liczbowy.
Wkolumnie„Stwierdzeniezgodności"zapis„zgodny/niezgodny"oznacza,ŻedokonanostwierdzeniazgodnościwgwymagańZleceniodawcy.
Podczas stwierdzania zgodności kierowano się zasadą akceptacji z pasmem ochronnym - 2,5% ryzyko zgodności/niezgodności
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rawozdanie nr 124/lw"/OK/20 z badań róbki wod
1/ Dla parametrów/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewność rozszerzoną dla współczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobieństwie 95%.
Niepewność nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbki;
Dla parametrów/cech badanych mikrobiologicznych niepewność podano jako przedział ufiiości (dolna i góma granica), określony wg PKN-IS0ffs 19036:2011.
Niepewność nie uwzględnia składowych dotyczących pobierania i transportu próbki;
2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. -Dz.U. z 2017 r. poz. 2294;
2.1/ Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
-100 jtk/l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej ;
• 200 jtk/l ml w kranie konsumenta.

jtk -jednostki tworzące kolonie

Data sporządzenia sprawozdania: 04.05.2020 r.

Informac.ie dodatkowe:
1.
Wyniki badania odnoszą się tylko i wyłącznie do badanej próbki.
2.
3.

4.

5.
6.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
W przypadku dostarczenia próbek przez Zleceniodawcę, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek.
W przypadku pobrania i dostarczenia próbek przez zleceniodawcę, Laboratorium oświadcza, że wszystkie informacje zamieszczone w opisie sprawozdania
uzyskane zostały na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.

Zleceniodawcy przysługuje prawo reklamacji w ciągu l4 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
Stwierdzenie zgodności z wymaganiami wykonała osoba autoryzLi.iąca si)rawozdanie.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawcą a 1 pozostaje w laboratorium.
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Koniec s rawozdania nr 124/lh7"/OEJ20
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