
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR §ANITARNY
W ALEKSANDROWm KUJAWSKIM
8 7-700 Aleksandrów Kuj awski
ul. Słowackiego 8a
tel.054 28242a6 fax054 2822334
e-mail: psse. aleksandrowkujawski@pis. gov.pl

N.HK-5211- 3-1-16/17 Aleksandrów Kujawski, dnia 30. 1 I.ż0I7 r

DECYZJA NR 570/17

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art.27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U, zTa0 r. poz. 126I), wzwiązku zut7ż ust. 1

ustawy z óńa 7 czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowyrrr odprowadzaniu
ściekow (tj Dz. U. zZafi r. poz.328 zpóźn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 4, ust. 4 i 5 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dńa 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody ptzeznaczonej do spoĄcia
przezludzi @z.U.z2015t.paz.1989), art. 10 §2oraz aft. Ia4,108 § 1i 130 §3 pkt 1ustawyz
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U. z2077 r. poz. l?57)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj.

po zapazianiu się z wynikami badan wody pobranej w dniu 28,n,2a17 r. w ramach monitoringu
kontrolnego i przeglądowego nad jakością wody przeznaczanej do spozycia przezludzizwodociągu
miasta Ciechocinek - (kod probek L.HK-ż67lNl17, L.HK-268A{/17) przekazanych w dniu
30.1t,20l7r przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. oraz zebranym w sprawie
materiałem dowodowym,

stwierdza brak przydatności wody do spoĘciaprzezludzi
z wodociągu miasta Ciechocinek

i nakazuje:
zaruądzającemu tym wodociągiem tj.

Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku
przy ul. Nieszawskiej 21

1. unieruchomić wodociąg miasta Ciechocinek oraz podjąć działania naprawcze mające na celu
doprowadzenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami określoryrmi w zdączniku m 3

część A punkt 1 do rozporządzeńa }vfinistra Zdrowia z dnia 13 fistopada 2015 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludń @z.U. z2075 r. poz. 1989),

2. zapewnić korzystającym z wody z wodociągu miasta CiechocineĘ wodę prawidłowej
jakości z innego źródłazaopatrzeńą do czasu uzyskania prawidłowej jakości wody, zgodnej
z wynraganiami ww. rozporządzenia,

3. przedłoĘć sprawozdania z badń jakości wody z wodociągu miasta Ciechocinek
o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączrriku nr 3 część A punkt 1 ww,
r oryorządzenia po przeprowadzeniu działń naprawczycĘ

4" poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu miasta
Ciechocinek o braku przydatności wody do spozycia i całkowitym zakaźe korzystania z
wody przemaczonej do spozycia przez ludzi,

5. decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.



UZASADNIENIE

W dniu ż8.n.2an r. w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego nad jakością
wody ptzenńczonej do spozycia przez ludzi prowadzonego ptzez Pństwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj., pobrano do badń laboratoryjnych 3 próbki wody z
sieci rozdńelczej ze stĄch monitoringowych punktow zlokalizowanych w Przedszkolu
Samorządowyrrr nr 2 w Ciechocinku przy ul. Wier7bowej 10, w Szkole Podstawowej nr 1 w
Ciechocinku przy ul. Kopernika 18 oraz Oczyszczalni Scieków przy ul. Sportowej w Ciechocinku.

W dwóch pobranych próbkach wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie
1 - 11j.t.k w 100 ml.

Woda jest bezpiecma dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. dodatkowe wymagania
mikrobiologiczne określone w załącmiku nr 3 część Ą zgodnie z którymi najwyższa dopuszczalna
liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody wynosi 0 j.t.lt (iednostek tworzących kolonie).

Woda z wodociągu publicznego miasta Cieehocinka z uwagi na ponadnormatywną
liczbę bakteńi grupy coli nie odpowiada wymaganiam załąenika nr 3 część A punkt 1 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w §prawie jakości wody
plzeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).
Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj.
stwierdził brak przydatności wody do spoĘcia.plz;e;z ludzi.

Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dr. U. z 2aI5 r. paz, 1989)
właściwy pństwowy powiatowy inspektor sanitarny w przypadku stwierdzenia braku przydatności
wody do spozycia, nakazuje unieruchomienie wodociągu lub innego arządzeńa zaopatrującego
ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem.

Korzystanie z wody, w kórej stwierdzono obecność bakteń grupy coli w liczbie
1 - 11 j.t.k/100 ml może stwarzać zagrażeńe wystąpienia niekorzrystnych skutków dla zdrowia
użytkownikow. W związku z powyzsrym wskazane było unieruchomienie wodociągu. Oceniając
ryzyko zdrowotne, do czasu uzyskania wody prawidłowej jakości zgodnej z wymaganiami
określonymi w zńączńku rrr 3 część A punkt 1 do rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dnia 13

listopada 2a15 r. w sprawie jakości wody ptzęznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1989), korzystającym z wody z wodociągu miasta Ciechocinek naleĄ zapewnić wodę
prawidłowej j akości z innego źr óŃa zaopatrzenia.

Z wody wodociągu miasta Ciechocinek ujęcie Siarzewo i KuczeĘ korzysta ok. 10719 osób
mięszkńców miejscowości Ciechocinek. Średnia produkcja wody za rok 2016 wynosiła
3298 m3/d,

Administrator wodociągu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania urytkowników, iż
woda z \^/w, wodociągu nie nadaje się do spozycią nie moze być przezrlaczana do
przygotowywania posiłków, mycia nac.zyh, owoców i warąnł, mycia zębów, brania kąpieli oraz do
przemywania otwartych zranień.

Aby wpłynąó na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie
zalęceń zńerzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie braku
przydatności wody do spozycia.

Ze względu na ochronę zdrowia i rycia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 i art^ l30 § 3

pkt 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując
jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku zpo,wyższym Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj.
postanawia jak w sentencji.



PoUCzENIE
1, Od niniejszej decyzji stronie prąlsługuje prawo wniesienia odwolania.
2. Odwołanie wnosi sĘ w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego u, Aleksandrońe Kujawskim.

3. Mimo wniesienia odwołania decyzjapodlega wykonaniu w pr4padku, gdy:
- declzji został nadany rygor natycbmiastowej vrykonalności (art, l08 k.p.a.),
- decyzją podlega na§chmiastowemu rłrykonaniu z mocy Bstalvy.
- decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądańem
wszystkich stron lub jeżeli wsrystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał de.cyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicmej oświadczenia o zrzeczeńu sĘ prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze §tron
postępowania, declzja staje się §statecz}a i pmwomocna (art.I21a § 1 i 2 k.p.a,).

5. Zrzeczeńę się prawa do odwołania skutkuje ostatecznością i prawomocnością decyzji, to jest brakiem
możliwości zaskażenia takiej declzji do organu wyższego stopnia oraz ńożeńa skargi do ądu
administracyjnego.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ąeksandrowie Kuj.

lek. med. Ewa Jankowska
Specjalista epidemioĘ

Otruymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. MPWiK Sp. z o.o. ul. Nieszawska 2187-7ż0 Ciechocinek
na adres: ciechwod@pro,onet.pl

2. Burmistrz Miasta Ciechocinka ul. Kopernika 19 87 -7ż0 Ciechocinek
na adres: ratusz@ciechocinek.pl

3. Panstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz
na adres : wsse.bvdgoszcz@pis.gov.pl

4. Kujawsko-Pomorski Urąd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa iZatądrańa Kryzysowego,
ul. Jagiellonska 3, 85-950 ByĘoszcz
na adres : kryrys@b!,dgoszcz.uw. gov,pl

5. Starosta Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kuj.
na adres : sękraariat@^|eksandrow.p1

6. Powiatowy LskarzWeter}tarii, ul. Wyspianskiego 3 87-700 Aleksandrów Kuj.
na adres : aleksakuj.piw@wp,pl

7, Wydział ZarądzańaKryzysowego i Spraw Obronnych Starostrłra Powiatowego w Aleksandrowie
Kuj. na adres: zarzadzanie.kryzysowe@aleksandrow,pl

8. N.I{Z, N.HD, N.EP, N.}IP wm.
9. N.HK ala



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Ciechocinku

87 -7 20 Ciechocinęk ul. Nieszawska 2l
tel./fmc: +48 54 ż83 6ż24 e-mail: ciechwod@pro.onet.pl www.bip.mpwik-ciechocinek.pl

NIP 891-101-23-25 KRS: 0000200181 Sqd Reionow w Toruniu Kapitał zadadoyłll: ]a.533.500zł

Ciechocinek 2017-11-30

Państwołvy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
wAleksandrowie Kuj.
ul. Słowackiego 8a
87 - 700 Ąeksandrów Ktlj.

dotyczy : Decyzji Nr 570/17 - NHK-52 11-3-1-161 17 z dnia 3a.11.20l7 r.

W odpowiedzi na przesłaną nam wspomnianą Decyzję Nr 570/17 informujemy:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalŁacji §p. z o.o. w Ciechocinku nie
zgadza się z lYaszą aĘumentacją i uzasadnieniem, powodującymi unieruchomienie
wodociągu miasta Ciechocinka.
Iiledług Waszej argumentacjiprzyczyną takiej decyzji jest obecność bakterii grupy coli
w liczbie 1 - 11 i.t.k w 100 ml., pobranych w punktach zlokalizowanych w Przedszkolu
Samorządowym nr2w Ciechocinku przy ul. Wierzbowej 10, w Szkole Podstawowej
nr 1 w Ciechocinku przy ul. Kopernika 18 oraz aczyszczalni Ścieków przy
ul. Sportowej w Ciechocinku. Z posiadanych i pruekazanych nam plzez Was
informacji wynika,że w punkcie w Szkole Podstawowej wykryto ,,1" bakterię coli,
a w punkcie w Przedszkolu Samorządowym ,r!1', w punkcie Oczyszczatni Scieków nie
wykryto bakterii.
Nadmieniamyrże wszystkie próbki w dniu 28.11.20L7 r. zostaĘ pobrane na instalacji
wewnętrznej odbiorców usługo częstokroć w miejscachznacznię oddalonych od punktu
wydania świadczenia usługi z naszej strony tj. wodomierza.Taki sposób poboru
próbek absolutnie nie świadczy o złej jakości wody w sieci wodoĘgowej
eksploatowanejplzez na§ze przedsiębiorstwo. Obowiązkiem właściciela (uĄrtkownika
obiekfu) jest utrzymanie wewnętrznej instalacji wodociągowej n gwarantującą
właściwą jakość wody. Jest faktem , że oddalenie punktu poboru wody od wodomielza
powoduje pogorszenie jakości wody oraz pomiar jej parametrów ( w tym przypadku
mikrobiologii) ze względu naĄjakość rur instalacji, zwiększoną temperaturę wody,
mozliwośó występowania źródeł skażenia na instalacji wewnętnnej odbiorców usług.
Wiarygodnym i miarodajnym pomiarem dla MPWiK jest pobórw miejscu wydania
świadczenia usługi tl. prry wodomierzu, i tam naleĘ dokonywać kontrolnych poborów
wody.

. Ponadto jesteśmy zaskoczeni, że w powyższ,ym dniu nie pobrano próbek jakości wody
w źródłach jej dostawy tj. na Ujęciu Wody Sianewo i Ujęciu Wody KuczeĘ co
jednoznacznie określiło by ewentualną prTycżynę skażenia. Wodę z\aszego Ujęcia
Wody Siarzewo pobrano w dniu dzisiejszym tj. 30.11. br. i na dzień dzisiejszy brak
wyników określająrych jej zĘ jakośĄ natomiast wody z Ujęcia Wody Kuczek w ogóle
nie pobrano, celem zbadania jej jakości, co uważamy zatzeczńezrazamiałą w świetle
podjętej przezWas decyzji unieruchamiającą sieć wodociągową. Nasza spółka
przystąpiła niezwłocznie do chlorowania sieci oraz jej płukania oraz pobraliśmy



próbki jakości wody, celem potwierdzenia jej jakości orazzlokalŁowania ewentualnej
pr:zyczyny powstania nieprawidłowości w zakresie bakteriologii. W dniu jufrzejszym
pobieruemy wodę z komory wodomierza dostawcy zKluczka, celem sfwierdzenia jej
jakości pod względem mikrobiologicznym. Ponadto przystąpimy do wykonania punktu
czerpalnego w Przedszkolu SamorządosTm nr 2 w studzience wodomierzowej, czyli
miejscu, gdzie kończy się nasza odpowiedzialność za jakość wody. Mamy także
zastrzeżenia co do pomiaru jakości wody w Szkole Podstawowej nr 1 , gdzie pobrano
wodę z kuchni, a lokalizacja wodomierza jest kilkadziesiąt metrów wcześniej od
miejsca pobrania (cryli studzienki z wodomierzem).
Informujemyrże wykonamy pomiary jakości wody w ramach rekontroli
i potwierdzenia wyników w dniu 1 grudnia br.
Mając powyższe na uwadze w całej rozciągłości nie zgadzamy się z argumentacjąoraz
decyzją unieruchamiającą wodociąg miasta Ciechocinkaraważającją za pochopną
i nie znajdującą uzasadnienia powodującego jej nydanie tj. orzeczeń wody z wyjścia
do sieci zujęc wody i sieci wodociągowej (wodociągu).
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30 lis 2017 19:04 (minutę temu)

!
Dnia 30 listopada 2OL7 t9i46 Wanda Buchalska <w.buchalska@wp.pl> napisał(a):

Dnia 30 listopada ?-aI7 fi:25 Wanda Buchalska <w"buchalskł@wp,pl> napisał(a):

Dnia 30 |i§tarJa1a 2a77 ,7:1], wanda }uchaźska <r,l.buchalgka€]wp,pl> napisał{a):

W nawią7aniŁ_l do otrzyn'anej c}ecyzji nr.57a/17 w zakresie unierł-lchomienia wodociągu Mia§ta Ciechocinka w dniu 30.11 O

ąa.Jz. 1"ą,ą5 informujćmy:
- ćl*cyzja została wytiana ne łod1t.ay,!ię ba,3ań w inst.alacai wewnqtrznej łóbiarcy u§łu§ tj szkołYl Poini€szfzenie
włłęmierzgwel i s:rz-edszkala / kvchnial
za ja?,łscwotiyw przyłączu i instalaćji ódpowiedaacilriorca tssł*ga lvodorłierz dlaprzedszkolaznajdąe §ięrĄl studzićnce

vładomierzawej przeci budynkiłlrll paua§tudziałkąwystępuje bardzo długie przyłącza iin§talaćja zaktórąniłłdPłvłiadamY.
zaznaczyć łależy że z 3 pu*kŁu Woda je§t prawidłowa bakt,erialagicznię ż.j ac7Y§Zczalr:ia Ścieków, pobierana w tym §amyn1

cza§ić
nie pobrano wody z Uj, wcciy w siarzewić w ciniu ź8,11a wg Na§ skcro jt§t p<s?sÓr kłntralny tó pswinna bYĆPłbrana

Ponadto kontro|nie W dniu 30.11 pobrano jęclynie wode z Uj, w§dY z Eiar7ewł a nio pobrała łd 
'łt'k 

d0stacy w{tdy Z KuCZka,

PpI§ ma informację Ze Mia§to Ciecłrocinek !v 507, W vłłr}ązabezpiecza v!łaŚnił Kuczek, UwaŻarły Łó 7a Zasadniczy bła"d w

tOkU pogtępowania i wydania pachapnłj decyz"ji ćla l!?WiK z 1słwiadłrniłniem'l połmiatÓW W Łym ?ana &urmislrz.a ?Ąia'|:.a

W dniu rlzisiejszyrn dostawca wady C?l) Alqawa dastarłzył Nam wyniki |sarJań bak.teriłlaqii z Uj węłY / tSłdz. 75.35/ z dłia
2ą!27.LL, irjortłwa vłady z tetsł uiącił)estkanżyłułwana, POfiiłno że pł*ieraiąc wodę dzi:i Ł,j 30,11z uj, wody §iar?,ę\łłO

nie płbrłna krrntrolnie z U) Kuczek.
?ł naratlzie 7 kierownictwe ltl §?U Algavła ustalili*l,t:y ż^ą w dtliu 

'.X1' 
ł aaó7. "/ 

"15 płbrał:a Z§Stanie włda Z kamCrY

wodomierzowej t,j miejscu dł:stawy j OtJpo}]i€dżiłlnoŚci dostawcy hurłowegc,

Qd Eadzi,11 Wodł na ujeciu jest do5t&rcza*a zz.apłbiegawczyxl xlllłrłvłłniem.
w rjniu ź9.11 MPWiK dakonało płukanła §ieci i prZ"YłąCZa prz*dszkola przy ul" więxbłwej
§karę dziś t,:3a.7I mamy pobraną wodę do badania 2 uJęCia, vłieży i pur:klÓw ka*tralnycŁ aczłkujemy na rłyniki w dniu

1,.X11 w gadz rannych,
Zasadniczo nie pobrano do b*<Jania wocly z wodociąuu| żałnęgal tj sił:ci żeby stwierdziĆbrakprzydał^noóci do §PaŻYdNa,

Uważarny tęż że vłłda z tljąr.ia iest prawidława bakterialagicznie, ?sa }eszczę nie było przypar3ku Żeby r*e lsYła, a Pabierając z

instalacjil kurhni,/ nić fiożna legł przenłsii: r:a vłłłłciąg inaczej siec wadaciąqt:vłąvł t.ią*łej ekgploatac]i.

sieci, prac nie wykonywa na te,ż ła Uj. wocly Kuczek )ak infor;rruje kierownictłvo t'lJS sPłłkr.
Na fi§me nt wydania decyąi żródł*m łastavły wo{iy j€st U), wr:dy Kuczek, nie wsłrzymuj ełny tł-Ż do§tawy włłY z *j,

Slarzewo b0 nie ma pod§taw badavłczych ??ź3- wyników baóań,

oczekujemy na3ulrzą§7;e ranne powiadon"]ienie O wynikach pabranyah dziś ł.j 30,11,
Z* swojej strony dakonamy pobrania próbek w dniu 1,X11, w ramach r€kcntróli wynźków w rniejs.u Świadczenia usługi-

oiipowiedzialnoóci Naszej t.j wódamier7a. Zaz_naczyć nal(:,ży że na starych in$ł3lacjach cdbiorcow nie ma zaworów

antyskażeniow ych czy zwrotnycir i naźe óachłdzic da vłlłrnega zanieczyszczł*ia włdy , prze§rzania instaiacji a w tłmp.
maźe radziŁ §ię bakteria, Przy pabłrze na§tę?u}e 7ł krotki okres płlkania 'z in'tłlaąi aby t)zyskax odp§yriędłi pafamątr

temperaturowy, l,{PWiK w <Jniu 1,XiI razważy montaź punktÓw pabłruw,ttldzi*łk"ach, przy zaworachZawółłlTiłrzuntj,

łftnicy adpłw iłrJzialłaŚłi drsstaw cy vł łły .
Naclzień dzisiłjszyniemożąmy;srz_epr*wilłzicżałnycŁldziałańnaprawcz^ych.WykłnaiiimypfukanieSieci wul.§ema-

ZdrojłWa_Pólna*Wićrżbowa*W arzlklianał Woj, Pal*kie go -Nieszawska-7łabda i na$tqpuje zapabiłqa'ł,lc're chlorł:wanie z

Ujecia WOdy zarówno z Kuczkajak i §iarzewa. Nić ixafiy żadńeJ nęraŁVwnej próbki JakoŹri wady z ująĆ czy §ieci żć §trony
ppls w Aleksalldrowie kuj

do wiadomo§ci
pan uurmistz" Mia§ta Leszek l7zięrźewicz

Wenda Bł"ichalska Pre7e; 1,4?Wiś

W.g na§zej wied7Y Ł() jegt ok 40 prz_ypadek vł riągu roku wydanla der-yz.ji w Waj Kuj. ?łrłorskirrt

po kon9illtacji z Właścicielem spółki tj ?łne-r, uurmiitrzerł,, zą wzglądu nł brak badań płbranych w dniu dzisie)szym

próbek z_ Uj, wody w §iar7ewię łoóiąli*my óęcyłq o wstrzymaniu dostaw wodv d0 sicci ż tego ujwa,_
oczekujemy fra:uzrzeisząinf§rmację odnłśnięana|i:zpobranych probek. W. Bucl]alskd 'ł-'€Z€s
zamknięto na $ićci przyłącza do obiektu prżed§zkola i ezkoły r}c czasu

uzyskania wyników.
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Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp.z o.o.
Laboratorium centmlne

86-300 GnrdziąĘ ul. Cuie- Skłodowskiej l0,
tel.(56) 4504913 fax. (56) 450491 4 e-mail:laboratorium@rnwio.pl

NIN\EJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ZAWIERA WYNIKI BADAŃ OBJĘTE ZAKRESEM AKREDYTAC]I ORAZ BADAŃ
NIEAKREDYTOI.|/ANYCH. \łYNIKI SPOZA ZAKRE§U AKREDYTACJI oZNACZoNo ,,N,|, WYNIKI AKREDYTOWANE "A"

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr
,,]

7 80 4 l20t7 z dnia 20L7 -1L=27

l. Nazwa i adres zlecęniodawcy: GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ALGAWA SP. Z O. O.
PRZEMYSŁOWA 10
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

Miejsce/Punkt pobrania/opis próbki : SUW KUCZEK, WODA UZDATNIONA
Badany obiekt; Woda

Data pobrania, godzirra / dostarczenia: 2017-11-24 / 2017-11-24

Dataprzyjęcia do badania-data wykonania badąnia: 2017-1,1-24 l 2017-11-2'7

zlecenie nr: 5223l1112077

7. Kod próbki: 7804tBl11./201'7

8. Próbki pobrane przez: Pracownik Laboratorium,Tomasz Rochon zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007 (A)

9. Stan dostarczonej próbki: Prawidłowy

10. Numer protokołu pobrania: 180/11/2017

Lp Badany parametr/wskaźnik
Metoda badawcza

\ilynik
błdania

Jednostka] Niepew
nosc -

NDw] Objaśni
enia a

l Bakterie grupy coli (metoda filtracji
membranowei)

PN-EN ISo 9308-
I:2014-I2 0 itk/10Oml 0 A,/R

ż Enterokoki [paciorkowce kałowel (metoda
filtracii membranowei)

PN-EN ISo 7899-
ż,.2004 0 jtk/l0Oml

0 A/R

3
Escherichia coli (metoda filtracji

membranowei)
PN_EN ISo 9308_1

z014-|2 0 jtki 100ml 0 A,/R

Autoryzuje Koordynator PLM: Dorota Kicerman
Objaśnienia:

'i liczbajednostek tworzących kolonie w określonej objętości próbki odniesienia.

] raOania bakteriologicznego - przedział utnoiti ari wyniku badania (przy 95% prawdopodobieństwie) wyzrraczony na podstawie
PKN-ISo/TS l9036
ł NnW - Nalrł.yższaDopuszcza|na Wańość wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U. poz. |989 /ż0I5)
a/ Ałnetoda akredlowana zgodnie z zakresem akredytacji nr ABó80; N- metoda nieakedytowana; R-metoda referencyjna (dotyczy obszaru
regulowanego prawnie):

Laboratoriunl może wJlkonJ,wać badaniawody płlex,naczonej do spożycia prze7 ludzi - ąodnie z Ustmpq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatąeniu
w woĘ i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. ( tekst jetlttolity Dz t]. , poL 3282017), posiad.a zńlvierd7enie Państwowej Inspekcji Sanitarńej-DEĆyzJA
NR 58/N.HI{/17 na badanie próbek wody przeznaczonej do spożJlcia,
Badanin mikrobiologicl,ne wody sqwykonywane metodami łeferencyjnyń ąodnie zwymaguniami Rozpotądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015ł, w sprawie jakości wody pąeutaczonej do spożycia przez ludzi (Dz" II. poz1989/2015)

oświadczenie:
1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.
2.Bez PisemnejzgodyLaboratoriumsprawozdanieniemożebyćpowielaneinaczejjaktylkowcałości.
3.Klientma prawozłożeniaskargiw terminie14dnioddatywykonaniabadanialub nadaniasprawozdaniazbadanpocĄ
4. W PrzYPadku dostarczenia próbekprzezZ|eceniodawcę Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek
5, W PrzYPadku pobrania i dostarczenia próbekprzezZleceniodawcę Laboratorium dokonuje opisu miejsca/punkru pobrania ni podstawie informacji

uzYskanych od klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność tego opisu.
6. lźboratoriurnj€stodpowiedzialne przed klientem zapraę podwykonawcy, zwyjąkiempą.padkq kiedy podwy,konawca zmńwskazartyprzszklienta1ub orgar stanowiąry

ż.

3.

4.

5.

6.

i/ ,l

łłlc /Df, /l
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kięrownik Laboratorium:|],
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ETOD BADAWCZYCH W LABORATORlUM CENTRAL
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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR 413967/17lPozlz1

Zasiępuje sprawozdanie zbadań nr 413967/17/POZ z dnia ż017-10-11

') Rozpoządzenie MinistraZdrowiazdnia 13listopada 20'1 5 r. w sprawiejakości wody przeznaczonej do sPożYcia Puezludzi (Dz. U.2015,

poz. '1989).

') Badania wykonano metodami zatwierdzonymi pzez państwowego powiatowego lnspektora sanitarnego w poznaniu (decyzja nr

HK-4ż0 /0-1 5 a) / 17 z dnia 1 5.03.201 7r.).

KoNlEc sPRAWozDANlA

Autoryzował: Marta Raczkowska, Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrelctor Naczelny Laboratorjum @atwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboEtoriUm: Poznań 61 -660, Dożynkowa 9 Blok G

tJsługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega o9óńym Warunkom Świadaenia UsłUg ].s, Hamilton Poland s.A. zamiesżęonym na stronie WW.hamilton,com,pl

Strona ] / 1 Fom Jlaę Do-]4 /08d Wyd, Z d n, 01,06,2017
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zleceniodawca
GPU ALGAWA
PRZEMYSŁOWA 10
87_700 ALEKSANDRoW KU]AWsKl

P róbka (wg dekląrocji Zleceniodowcy)

WODA DO SPOŻYC|A
Miejsce, punlct poboru: SUW KUCZEK
Data, godzina pobrania: 06.10.2017, 09:30

Próbki pobrał próbobiorca p. Paweł Waltrowski
Próbki pobrane metodą akredlńowaną przeż pracownika Laboratorium J,S.

Hamilton Poland S.A zgodnie z normą:

PN-EN lSO 19458:2007
Temperatura w termotorbie w trakcie poboru: 2,0'C

Temperatura w termotorbie podczas transportu: 2,0"C

Temperatura w termotorbie podczas przyjęcia próbki do laboratorium: 2,0'C

Godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 16:00

Stan próbki bez zastrzeżeń

Zlecenie z dnia 2017-10-06
Próbki pobrane pzez pracownika J.S. Hamil!9n Poland SA

Data przviecia próbki: 201 7-1 0-06

Data zakończenia badań: 2017 -10-11

Data utworżenia sprawozd ania: 2017-1o-12

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parżńetl
z9odny/niezgodny

* Liczba bakterii z orupv coli!]z) P N-EN lso 9308-1:201 4-12 itk/100ml 0 0 zqodny

* Liczba Enterokoków kałowychl]2) PN-EN lso 7899-2:,200Ą itk/']00ml 0 0 zoodnV

* Liczba Escherjchia colil)2) P N-EN lSO 9308-1:201 Ą-12 itk/100mI 0 0 zqodnV

,|#flil
i, ,Xl
vl '/

J.s. HAMlĘoN PoLAND s.A.

ul. Chwaszczyńska '] 80, 81 -571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

t Badanie akredytowane, PcA; * Wykonane U podVvykonawcy

lll lllllllllllllllllilllllllllllllil ltlllillllllllil l llil



HAMILTONT

SPRAWoZDANIE z BADAŃ NR 4,|3863117tPoz

') Badania wykonano metodami zatwierdzonymi pzez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 68/2016/3 z

dnia 14,1ż.2016 i 26/ż017 /S z dnia 30.05"2017).

2) Rozpouądzenie Ministra Zdrowia zdnia 13listopada 2015 r. w sprawiejakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U.2015,
poz 1989).
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KoNlEc sPMWozDANlA

AutoryzowaŁ Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spelćrometrii
Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratońum (Zafuvierdzone podpbem eLektronicznym)

Adres laboEtorium: Gdynia 81 -571, chWa7c?yńska 'l 80

lJsługa poMierdzona niniejszyn sprawozdaniem podlega ogólnym WarUnkom Świadeenia UsłUg ].s, Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie \M-hamilton.com.pl

- Badanie akredytowane, PcA: # Wy\onale U Podwy(oaawc) Strona 1 / 1 FornUIaE Po-14l08d Wyd. Z dn, 01-06-2017

zleceniodawca
GPU ALGAWA
PRZEMYSŁOWA 10
87-700 ALEKSANDRoW KUJAWSKl

Próbka (wg deklarocji Zleceniodowcy)

WoDA Do spoŻrycln ,I

Miejsce, punlct poboru: SUW KUCZEK l
Data, godzina pobrania: 06.10.2017, 10:10

Próbki pobrał próbobiorca p. Paweł Waltrowski
Próbki pobrane metodą akredlńowaną przez pracownika Laboratorium J.S.

Hamilton Poland S.A zgodnie z normą:
PN-lSO 5667-5:2003
Temperatura w termotorbie w trakcie poboru: 2,0'C
Temperatura w termotorbie podczas transportu: 2,0'C
Temperatura w termotorbie podczas prryjęcia próbki do laboratorium: 2,0"C

Godzina przyjęcia próbki do laboratorium: 16:00

Stan p róbki bez zastrzeżeń

Zlecenie z dnia 2017-10-06
Próbki oobrane orzez pracownika J.S. Hamilton Poland S.A

Data owiecia oróbki: 2017-1 0-06
Data zakończenia badań: 2017 -10-18
Data UtWo.zenia sprawozdania: 2017-1 0_1 8

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria PąEmetr
29odnylniegodny

' Zawańość oierwiastków l)2] PN-EN lso 17294-2:2016

Manqan uo/l ś50 zqodnV

uą/| 37 <200 zoodnv
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J.5. HAMlLToN PoLAND s-A.

u|, Chwaszczyńska '1 B0, B1 -57'] Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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