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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi2)
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania dotyczàce jakoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi, zwanej dalej „wodà”,
w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;
2) sposób oceny przydatnoÊci wody;
3) minimalnà cz´stotliwoÊç badaƒ wody i miejsca
pobierania próbek wody do badaƒ;
4) zakres badania wody;
5) program monitoringu jakoÊci wody;
6) sposób nadzoru nad materia∏ami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji
wody;

1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;
2) podstawowe wymagania chemiczne okreÊlone
w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, jakim powinna odpowiadaç woda, okreÊla za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.
3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim powinna odpowiadaç woda, okreÊla za∏àcznik nr 4 do
rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczà
wody:
1) pobieranej z urzàdzeƒ i instalacji wodociàgowych;
2) pobieranej z indywidualnych uj´ç wody zaopatrujàcych ponad 50 osób lub dostarczajàcych wi´cej
ni˝ Êrednio 10 m3 wody na dob´;

7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonujàcymi
badania jakoÊci wody;

3) pobieranej z indywidualnych uj´ç wody, bez
wzgl´du na iloÊç dostarczanej wody, je˝eli woda ta
s∏u˝y do dzia∏alnoÊci handlowej lub publicznej;

8) sposób informowania konsumentów o jakoÊci wody;

4) pobieranej z cystern lub zbiorników;

9) sposób post´powania przed organami Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda
nie spe∏nia wymagaƒ jakoÊciowych.

5) pobieranej ze zbiorników magazynujàcych wod´
w Êrodkach transportu làdowego, powietrznego
lub wodnego;
6) wprowadzanej do jednostkowych opakowaƒ.

2. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód êródlanych i wód sto∏owych oraz do wód leczniczych, dla
których warunki i wymagania sanitarne okreÊlajà odr´bne przepisy.
§ 2. 1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego,
je˝eli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i paso˝ytów w liczbie stanowiàcej potencjalne
zagro˝enie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicznych w iloÊciach zagra˝ajàcych zdrowiu oraz nie ma
agresywnych w∏aÊciwoÊci korozyjnych i spe∏nia:
———————
1)

2)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
Przepisy rozporzàdzenia dokonujà wdro˝enia przepisów
dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi
(Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90).

2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana procesom uzdatniania powinna odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia oraz spe∏niaç parametry okreÊlone w lp. 2, 4 i 5
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 4. Ocena przydatnoÊci wody przeprowadzana
przez przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne
w ramach kontroli wewn´trznej, o której mowa w art. 5
ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, obejmuje:
1) prowadzenie badaƒ jakoÊci wody:
a) w zakresie dotyczàcym co najmniej parametrów obj´tych monitoringiem kontrolnym
i przeglàdowym okreÊlonym w za∏àczniku nr 5
do rozporzàdzenia,
b) z cz´stotliwoÊcià nie mniejszà ni˝ okreÊlona
w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia, gdy nie
wystàpià okolicznoÊci mogàce spowodowaç
zmian´ jakoÊci wody oraz
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c) ka˝dorazowo po wystàpieniu okolicznoÊci mogàcych spowodowaç zmian´ jakoÊci wody,
szczególnie jej pogorszenie;

osób pobierajàcych próbki wody do badaƒ albo
certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania
próbek wody;

2) niezw∏oczne informowanie w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakoÊci
wody do tego stopnia, ˝e woda nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—4 do
rozporzàdzenia;

2) wykazu badaƒ prowadzonych przez laboratorium
oraz charakterystyki metod badawczych;

3) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody
do badaƒ, w ramach cz´stotliwoÊci, o której mowa
w pkt 1 lit. b, w uzgodnieniu z w∏aÊciwym paƒstwowym powiatowym lub paƒstwowym granicznym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy badania przeprowadzonego przez Paƒstwowà Inspekcj´ Sanitarnà i przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne by∏y równomiernie roz∏o˝one
w czasie;
4) wykonanie przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne sta∏ych punktów czerpalnych s∏u˝àcych do pobierania próbek wody;
5) pobieranie próbek wody, w szczególnoÊci w uj´ciu
wody, w miejscach pozwalajàcych na ocen´ skutecznoÊci procesu uzdatniania oraz w miejscu
wprowadzania wody do sieci wodociàgowej,
w uzgodnieniu z w∏aÊciwym paƒstwowym powiatowym lub paƒstwowym granicznym inspektorem
sanitarnym;
6) stosownie do okolicznoÊci wymienionych w pkt 1
lit. c:
a) wyznaczanie miejsca, cz´stotliwoÊci i zakresu
badania wody w celu okreÊlenia spe∏nienia wymagaƒ rozporzàdzenia,
b) zaplanowanie przedsi´wzi´ç naprawczych
i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz
niezw∏oczne poinformowanie w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub paƒstwowego
granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o podj´tych
i zaplanowanych dzia∏aniach;
7) przechowywanie wyników badaƒ przez okres co
najmniej 5 lat i przekazywanie ich na wniosek w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3) dokumentów potwierdzajàcych udzia∏ laboratorium w badaniach bieg∏oÊci;
4) zestawienia wyników i oceny badaƒ bieg∏oÊci.
2. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny mo˝e dokonaç kontroli laboratorium przed zatwierdzeniem.
§ 7. 1. Ustalenie zakresu prowadzenia badaƒ wody
przez w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub
paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego
wymaga uwzgl´dnienia nast´pujàcych czynników,
okreÊlonych dla obszaru zaopatrzenia w wod´:
1) jakoÊci i rodzaju ujmowanej wody;
2) zastosowanych metod uzdatniania;
3) d∏ugoÊci sieci wodociàgowej;
4) materia∏ów u˝ytych do budowy sieci wodociàgowej;
5) wieku wodociàgu;
6) zanieczyszczeƒ wyst´pujàcych w Êrodowisku;
7) sytuacji epidemicznej, w szczególnoÊci w zakresie
chorób wodozale˝nych;
8) aktualnych potrzeb i celów badaƒ.
2. Z przeprowadzonego badania wody laboratoria,
o których mowa w § 5, sporzàdzajà sprawozdanie.
§ 8. 1. Miejsca pobierania próbek wody, równomiernie rozmieszczone na ca∏ym obszarze zaopatrzenia w wod´, sà zlokalizowane w:
1) uj´ciach wody;
2) miejscach, w których woda jest wprowadzana do
sieci;
3) sieci wodociàgowej;

§ 5. Badania jakoÊci wody wykonujà laboratoria,
o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków.

4) punktach czerpalnych, znajdujàcych si´ w urzàdzeniach i instalacjach wodociàgowych, zainstalowanych na sta∏e, u˝ywanych do pobierania wody
przez odbiorc´ us∏ug;

§ 6. 1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków, jest dokonywane ka˝dego roku przez w∏aÊciwego
paƒstwowego powiatowego lub paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego, na podstawie:

5) pompach lub innych u˝ywanych punktach czerpalnych, je˝eli woda dostarczana jest z indywidualnych uj´ç wody.
2. Miejsca pobierania próbek ciep∏ej wody w celu
wykrywania bakterii Legionella sp. sà zlokalizowane w:

1) zaÊwiadczenia potwierdzajàcego przeszkolenie
przez organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej

1) wyp∏ywie ze zbiornika ciep∏ej wody lub najbli˝szym punkcie czerpalnym;
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3) prowadzi wykaz:
a) przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych,

3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;

b) urzàdzeƒ wodociàgowych,

4) wybranych punktach poÊrednich, których liczba
zale˝y od wielkoÊci systemu.

c) miejsc pobierania próbek wody obj´tych monitoringiem jakoÊci wody;

§ 9. 1. Minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek
ciep∏ej wody oraz procedury post´powania w zale˝noÊci od wyników badania bakteriologicznego okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

4) pozyskuje od przedsi´biorstw wodociàgowo-kanalizacyjnych wyniki badaƒ jakoÊci wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewn´trznej;

2. Minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek
wody wprowadzanej do jednostkowych opakowaƒ
okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
§ 10. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny mo˝e zwi´kszyç
cz´stotliwoÊç badaƒ okreÊlonych w § 9, w zale˝noÊci
od wyst´powania czynników, o których mowa w § 7
ust. 1.

5) gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzyskane w wyniku prowadzonego monitoringu jakoÊci wody, zwane dalej „danymi monitoringowymi”;
6) przekazuje dane monitoringowe do w∏aÊciwego
paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego;
7) informuje w∏aÊciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakoÊci wody na nadzorowanym
terenie.

§ 11. Cz´stotliwoÊç badaƒ wody z cystern oraz
zbiorników w Êrodkach transportu làdowego, powietrznego lub wodnego okreÊla w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny.

8. W ramach monitoringu jakoÊci wody w∏aÊciwy
paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny:

§ 12. 1. Monitoring jakoÊci wody realizowany
w miejscach, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje
monitoring kontrolny i monitoring przeglàdowy.

2) wykonuje ustalone w harmonogramie badania
monitoringowe jakoÊci wody;

1) koordynuje wykonywanie badaƒ wody i ustala ich
harmonogram;

2. Monitoring kontrolny s∏u˝y sprawowaniu bie˝àcego nadzoru sanitarnego nad jakoÊcià wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej
jakoÊci.

3) gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane monitoringowe;

3. Monitoring przeglàdowy stanowi rozszerzenie
monitoringu kontrolnego i s∏u˝y dostarczeniu informacji niezb´dnych do oceny, czy sà przestrzegane wymagania okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia oraz spe∏nione parametry okreÊlone w lp. 2,
4 i 5 w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 13. 1. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny, w ramach monitoringu przeglàdowego, mo˝e zmniejszyç cz´stotliwoÊç badaƒ wody okreÊlonej w § 4 pkt 1 lit. b, jednak
nie wi´cej ni˝ o 50 %.

4. Koordynatorem monitoringu jakoÊci wody jest
G∏ówny Inspektor Sanitarny.

2. Zmniejszenie cz´stotliwoÊci badaƒ, o którym
mowa w ust. 1, nast´puje przy uwzgl´dnieniu nast´pujàcych czynników:

5. Badania w ramach monitoringu jakoÊci wody
w zakresie parametrów chemicznych nale˝y prowadziç metodami zgodnymi z charakterystykà metod badaƒ okreÊlonà w za∏àczniku nr 9 do rozporzàdzenia
w cz´Êci A.
6. Badania w ramach monitoringu jakoÊci wody
w zakresie parametrów mikrobiologicznych nale˝y
prowadziç metodami okreÊlonymi w za∏àczniku nr 9
do rozporzàdzenia w cz´Êci B.
7. W ramach monitoringu jakoÊci wody w∏aÊciwy
paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny:
1) pobiera próbki wody do badaƒ;
2) wykonuje badania wody;

4) przekazuje dane monitoringowe do G∏ównego Inspektora Sanitarnego.

1) liczby odbiorców us∏ug;
2) rodzaju i jakoÊci ujmowanej wody;
3) sezonowego wykorzystania wody;
4) rodzaju u˝ytkowania wody;
5) zanieczyszczenia Êrodowiska.
§ 14. 1. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:
1) przydatnoÊç wody do spo˝ycia, w przypadku gdy
woda spe∏nia wymagania okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia oraz parametry
okreÊlone w lp. 2, 4 i 5 w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia;
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2) przydatnoÊç wody do spo˝ycia, na warunkach
przyznanego odst´pstwa, w odniesieniu do przypadków okreÊlonych w § 21 ust. 1, § 24 ust. 2 i § 28
ust. 1;
3) warunkowà przydatnoÊç wody do spo˝ycia,
w przypadku przekroczenia wymagaƒ okreÊlonych
w za∏àcznikach nr 3 i 4 do rozporzàdzenia, po rozwa˝eniu stopnia zagro˝enia dla zdrowia;
4) brak przydatnoÊci wody do spo˝ycia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny wskazuje zakres i termin realizacji dzia∏aƒ naprawczych podejmowanych przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
okreÊla si´ dopuszczalne wartoÊci parametrów, na jakie pozwala stwierdzona warunkowa przydatnoÊç.

Poz. 417

4. Oceny, o których mowa w ust. 1, sà wydawane:
1) nie rzadziej ni˝ raz na rok — gdy jakoÊç wody pochodzàcej z urzàdzenia wodociàgowego lub z indywidualnego uj´cia wody badana jest z cz´stotliwoÊcià co najwy˝ej jeden raz na miesiàc, a uzyskane wyniki badaƒ odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia;
2) nie rzadziej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy — gdy jakoÊç
wody pochodzàcej z urzàdzenia wodociàgowego
lub indywidualnego uj´cia wody jest badana wielokrotnie w ciàgu miesiàca, a uzyskane wyniki badaƒ odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia;
3) w zale˝noÊci od przyznanego odst´pstwa albo
stwierdzonej warunkowej przydatnoÊci wody do
spo˝ycia — gdy jakoÊç wody pochodzàcej z urzàdzenia wodociàgowego lub indywidualnego uj´cia wody nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie
wodociàgu lub innego urzàdzenia zaopatrujàcego ludnoÊç w wod´ oraz podj´cie dzia∏aƒ naprawczych przez
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne wraz
z okreÊleniem terminu ich realizacji.

§ 17. 1. Organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej
na podstawie oceny, o której mowa w § 16 ust. 1, dokonujà ocen obszarowych jakoÊci wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.

5. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny informuje w∏aÊciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podj´tych
dzia∏aniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4.

1) wykaz producentów wody zaopatrujàcych ludnoÊç;

§ 15. Je˝eli przekroczenie dopuszczalnej wartoÊci
parametru okreÊlonego w za∏àcznikach nr 3 i 4 do rozporzàdzenia nie stwarza zagro˝enia dla zdrowia i jest
mo˝liwe do usuni´cia w ciàgu trzydziestu dni, w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny
inspektor sanitarny stwierdza przydatnoÊç wody do
spo˝ycia na warunkach przyznanego odst´pstwa,
z wy∏àczeniem sytuacji, gdy przekroczenie wartoÊci
dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje si´
∏àcznie przez okres d∏u˝szy ni˝ trzydzieÊci dni w ciàgu
poprzedzajàcych dwunastu miesi´cy.
§ 16. 1. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie
sprawozdaƒ, o których mowa w § 7 ust. 2, wydaje
okresowe oceny jakoÊci wody.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierajà informacje dotyczàce spe∏nienia na nadzorowanym terenie
wymagaƒ okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia w okresie, dla którego opracowywana
jest ocena.
3. Oceny, o których mowa w ust. 1, s∏u˝à do przekazania w∏aÊciwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podj´cia
dzia∏aƒ majàcych na celu zaopatrzenie konsumentów
w wod´ o w∏aÊciwej jakoÊci.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególnoÊci:

2) informacje:
a) o wielkoÊci produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów,
b) o liczbie ludnoÊci zaopatrywanej w wod´,
c) o jakoÊci wody,
d) o przekroczeniach wartoÊci dopuszczalnych parametrów jakoÊci wody,
e) o prowadzonych post´powaniach administracyjnych,
f) o dzia∏aniach naprawczych prowadzonych przez
przedsi´biorstwa wodociàgowo-kanalizacyjne.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
1) obszaru zaopatrzenia ludnoÊci w wod´;
2) gminy;
3) powiatu;
4) województwa;
5) kraju.
4. Ocen´, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rzadziej ni˝ raz na rok, odpowiednio:
1) w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy
graniczny inspektor sanitarny dla obszarów okreÊlonych w ust. 3 pkt 1—3;
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2) w∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny dla obszaru okreÊlonego w ust. 3 pkt 4;
3) G∏ówny Inspektor Sanitarny dla obszaru okreÊlonego w ust. 3 pkt 5.
5. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1—3, sà
przekazywane do wiadomoÊci w∏aÊciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 4, sà przekazywane do wiadomoÊci w∏aÊciwego marsza∏ka województwa.
§ 18. 1. Zastosowanie materia∏u lub wyrobu u˝ywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana
na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazw´ i adres obiektu lub elementu obiektu,
gdzie zostanie zastosowany oceniany materia∏
lub wyrób u˝ywany do uzdatniania i dystrybucji
wody;
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§ 19. 1. Wprowadzenie nowych technologii uzdatniania wody wymaga zgody w∏aÊciwego paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. Do oceny nowej technologii uzdatniania wody
stosuje si´ przepisy § 18 ust. 2—4.
3. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa
w ust. 1.
4. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagajà
monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom
us∏ug z uwagi na stosowane nowe technologie uzdatniania i dystrybucji wody.
§ 20. 1. Konsumenci uzyskujà informacje o jakoÊci
wody zgodnie z przepisami o dost´pie do informacji
publicznej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç:
1) dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartoÊci
parametrów jakoÊci wody oraz zwiàzanych z nimi
zagro˝eniach zdrowotnych;
2) dane o pogorszeniu jakoÊci wody pod wzgl´dem
organoleptycznym;

2) rodzaje zastosowanych wyrobów, materia∏ów,
preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi
jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;

3) informacje o mo˝liwoÊci poprawy jakoÊci wody
przy u˝yciu Êrodków dost´pnych dla konsumentów;

3) okreÊlenie miejsca i przeznaczenia zastosowania
materia∏ów, wyrobów, preparatów u˝ywanych
w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;

4) informacje o planowanych przez przedsi´biorstwo
wodociàgowo-kanalizacyjne
przedsi´wzi´ciach
naprawczych i harmonogramach ich realizacji;

4) w przypadku produktów biobójczych tak˝e dokument dopuszczajàcy ten produkt biobójczy do obrotu z okreÊlonym zakresem jego stosowania.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna byç poparta wynikiem badania wody przeprowadzonym
przez w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub
paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego
pozwalajàcym na stwierdzenie spe∏niania wymagaƒ
okreÊlonych w za∏àcznikach nr 1—4 do rozporzàdzenia.
5. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wydanych ocen o materia∏ach i wyrobach stosowanych
do uzdatniania i dystrybucji wody.
6. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagajà monitorowania w wodzie
dostarczanej odbiorcom us∏ug z uwagi na zastosowane materia∏y lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji
wody.

5) zalecenia majàce na celu minimalizacj´ zagro˝enia
dla zdrowia ludzkiego.
§ 21. 1. W przypadku gdy woda nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne wyst´puje do w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub
paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego
o zgod´ na odst´pstwo.
2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest dopuszczalne, je˝eli nie b´dzie stanowiç potencjalnego zagro˝enia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wod´
o w∏aÊciwej jakoÊci nie b´dzie mog∏o byç zrealizowane
niezw∏ocznie za pomocà ˝adnych innych Êrodków.
3. Wniosek o zgod´ na odst´pstwo powinien zawieraç nast´pujàce dane:
1) wskazanie przyczyn wyst´powania w wodzie przekroczeƒ dopuszczalnych parametrów, a tak˝e podejmowane przez przedsi´biorstwo wodociàgowo-kanalizacyjne dzia∏ania w celu uzyskania poprawy
jakoÊci wody;
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2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczalnych wartoÊci;
3) wyniki kontroli jakoÊci wody w zakresie parametrów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech
lat;
4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych wartoÊci parametrów, o których mowa w pkt 2;
5) proponowany maksymalny okres odst´pstwa;
6) okreÊlenie obszaru zaopatrzenia w wod´, którego
dotyczy odst´pstwo;
7) okreÊlenie dobowej produkcji wody;
8) okreÊlenie liczby ludnoÊci zaopatrywanej w wod´;
9) okreÊlenie wp∏ywu na przedsi´biorstwa produkcji
˝ywnoÊci;
10) propozycje zwi´kszenia cz´stotliwoÊci badaƒ w ramach kontroli wewn´trznej w odniesieniu do parametrów, o których mowa w pkt 2;
11) harmonogram dzia∏aƒ naprawczych, ocen´ kosztów oraz êród∏a finansowania dzia∏aƒ naprawczych;
12) harmonogram dzia∏aƒ sprawdzajàcych efektywnoÊç procesów naprawczych.
4. Zgoda na odst´pstwo przyznawana jest na mo˝liwie najkrótszy okres, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na trzy lata.
§ 22. 1. Pierwszà zgod´ na odst´pstwo od dopuszczalnych parametrów przyznaje w∏aÊciwy paƒstwowy
powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny, informujàc o tym w terminie czternastu dni
w∏aÊciwego paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. W przypadku produkcji wody w iloÊci powy˝ej
1 000 m3/dob´ lub przeznaczonej dla wi´cej ni˝
5 000 osób, w∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny informuje o tym w terminie czternastu
dni G∏ównego Inspektora Sanitarnego.
§ 23. G∏ówny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisj´ Europejskà o ka˝dorazowym udzieleniu zgody
na odst´pstwo dotyczàce produkcji wody w iloÊci powy˝ej 1 000 m3/dob´ lub przeznaczonych dla wi´cej
ni˝ 5 000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa
w § 21 ust. 3, w terminie dwóch miesi´cy od dnia przyznania odst´pstwa.
§ 24. 1. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1,
przekazuje w∏aÊciwemu paƒstwowemu powiatowemu
lub paƒstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu w okresie do szeÊciu miesi´cy przed up∏ywem
terminu przyznanego odst´pstwa, proporcjonalnie do
okresu przyznanego odst´pstwa, szczegó∏owe sprawozdanie z efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ
naprawczych.
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2. W sytuacji braku efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ naprawczych, o których mowa w ust. 1,
podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, sk∏ada ponadto wniosek o drugà zgod´ na odst´pstwo, które nie
mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ kolejne trzy lata. Wniosek ten
zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.
§ 25. 1. Wniosek o zgod´ na odst´pstwo wraz ze
szczegó∏owym sprawozdaniem w∏aÊciwy paƒstwowy
powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny przekazuje niezw∏ocznie w∏aÊciwemu paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
2. Drugà zgod´ na odst´pstwo przyznaje w∏aÊciwy
paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny powiadamia G∏ównego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni, o udzieleniu zgody na drugie
odst´pstwo.
4. G∏ówny Inspektor Sanitarny powiadamia Komisj´ Europejskà w terminie miesiàca o udzieleniu drugiej zgody na odst´pstwo oraz przekazuje dane, o których mowa w § 21 ust. 3, wskazujàc powody udzielenia tego odst´pstwa.
§ 26. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przekazuje w∏aÊciwemu paƒstwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu szczegó∏owe sprawozdanie
z efektywnoÊci przeprowadzonych dzia∏aƒ naprawczych w okresie do szeÊciu miesi´cy przed up∏ywem
drugiego okresu odst´pstwa, proporcjonalnie do
okresu przyznanego odst´pstwa.
§ 27. W przypadku braku mo˝liwoÊci przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych w ciàgu szeÊciu lat w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny zawiadamia o tym w∏aÊciwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
§ 28. 1. Je˝eli z powodu szczególnych okolicznoÊci
nie by∏o mo˝liwe pe∏ne wprowadzenie zamierzonych
dzia∏aƒ naprawczych w odniesieniu do wymagaƒ
okreÊlonych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, sk∏ada wniosek do
w∏aÊciwego paƒstwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odst´pstwo. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21
ust. 3.
2. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje G∏ównemu Inspektorowi Sanitarnemu wniosek wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w § 26.
3. G∏ówny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji
Europejskiej do zaopiniowania dokumentacj´, o której
mowa w ust. 2.
4. G∏ówny Inspektor Sanitarny mo˝e udzieliç trzeciej zgody na odst´pstwo po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Europejskiej.
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§ 29. 1. W przypadku gdy w∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny uzna, ˝e przekroczenie parametru nie stwarza zagro˝enia dla zdrowia ludzkiego oraz je˝eli dzia∏ania
naprawcze podj´te przez podmiot, o którym mowa
w § 21 ust. 1, sà wystarczajàce do tego, ˝eby rozwiàzaç problem w ciàgu trzydziestu dni, wniosek o udzielenie odst´pstwa nie musi zawieraç wszystkich danych wymienionych w § 21 ust. 3. W takiej sytuacji
podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przedstawi
w∏aÊciwemu paƒstwowemu powiatowemu lub paƒstwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
maksymalnà dopuszczalnà wartoÊç parametru, w odniesieniu do którego udzielane jest odst´pstwo, oraz
termin niezb´dny do przeprowadzenia dzia∏aƒ naprawczych.
2. Je˝eli przekroczenie wartoÊci dopuszczalnych
dla danego parametru utrzymuje si´ ∏àcznie przez
okres d∏u˝szy ni˝ trzydzieÊci dni w ciàgu poprzedzajàcych dwunastu miesi´cy, nie stosuje si´ trybu post´powania wskazanego w ust. 1.
§ 30. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy, paƒstwowy graniczny lub paƒstwowy wojewódzki inspektor
sanitarny niezw∏ocznie po udzieleniu zgody na odst´pstwo informuje o udzielonej zgodzie w∏aÊciwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczególnoÊci o rodzaju i warunkach przyznanego odst´pstwa, a tak˝e zapewnia doradztwo konsumentom,
dla których odst´pstwo mo˝e stanowiç szczególne
ryzyko.
§ 31. 1. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy, paƒstwowy graniczny oraz paƒstwowy wojewódzki in-
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spektor sanitarny prowadzà wykaz udzielonych zgód
na odst´pstwo.
2. W∏aÊciwy paƒstwowy powiatowy oraz paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny raz w miesiàcu przekazujà informacje o zgodach na odst´pstwo paƒstwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
3. W∏aÊciwy paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje wykaz udzielonych zgód na odst´pstwo w ciàgu roku G∏ównemu Inspektorowi Sanitarnemu do koƒca stycznia roku nast´pnego.
§ 32. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia3), z wyjàtkiem:
1) przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 18 ust. 6 oraz
§ 19 ust. 4, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.;
2) przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 13, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Minister Zdrowia: Z. Religa
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które
utraci∏o moc z dniem 18 sierpnia 2006 r. na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 85, poz. 729).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 417)

Za∏àcznik nr 1

PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaç woda
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B. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaç woda wprowadzana
do jednostkowych opakowaƒ

C. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaç woda w cysternach, zbiornikach
magazynujàcych wod´ w Êrodkach transportu làdowego, powietrznego lub wodnego

D. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadaç ciep∏a woda

ObjaÊnienia:
1)

Nale˝y badaç w ciep∏ej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zak∏adach opieki zdrowotnej zamkni´tej (od dnia
1 stycznia 2008 r.).
Uwaga: W zak∏adach opieki zdrowotnej zamkni´tej na oddzia∏ach, w których przebywajà pacjenci o obni˝onej odpornoÊci,
w tym obj´ci leczeniem immunosupresyjnym, pa∏eczki Legionella sp. powinny byç nieobecne w próbce wody
o obj´toÊci 1 000 ml.
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Za∏àcznik nr 2

PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA

ObjaÊnienia:
1)

Oznaczaç, gdy wystàpienie parametru w wodzie mo˝e wynikaç ze stosowanej technologii uzdatniania wody lub materia∏ów konstrukcyjnych zastosowanych w instalacjach.

2)

WartoÊç odnosi si´ do st´˝enia pozosta∏oÊci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodà.

3)

Nale˝y spe∏niç warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie wartoÊci w nawiasach kwadratowych oznaczajà st´˝enie azotanów (NO3) i azotynów (NO2) w mg/l, ponadto aby st´˝enie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociàgowej
lub innych urzàdzeƒ dystrybucji nie przekracza∏o wartoÊci 0,10 mg/l.

3a)

Stosuje si´ do dnia 1 stycznia 2008 r.

4)

Stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.
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5)

W miar´ mo˝liwoÊci bez ujemnego wp∏ywu na dezynfekcj´, powinno dà˝yç si´ do osiàgni´cia ni˝szej wartoÊci.

6)

Oznaczaç w wodzie przesy∏anej instalacjami z polichlorku winylu.

7)

WartoÊç dopuszczalna, je˝eli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoÊcià korozyjnà wody dla rur
miedzianych.

7a)

Stosuje si´ do dnia 1 stycznia 2013 r.

7b)

Stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2013 r.

8)

Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, a tak˝e produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a tak˝e produkty ich rozk∏adu i reakcji; oznaczaç jedynie te pestycydy, których wyst´powania w wodzie mo˝na oczekiwaç.

9)

WartoÊç stosuje si´ do ka˝dego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu
heptachloru NDS wynosi 0,030 µg/l.

10)

Σ pestycydów oznacza sum´ poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych iloÊciowo w ramach monitoringu.

11)

WartoÊç oznacza sum´ st´˝eƒ wyszczególnionych zwiàzków:
benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren.

12)

Σ THM — wartoÊç oznacza sum´ st´˝eƒ zwiàzków:
trichlorometan,
dichlorobromometan,
dibromochlorometan,
tribromometan.

Za∏àcznik nr 3

DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE
ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA
A. Wymagania mikrobiologiczne
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B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

C. Wymagania radiologiczne

ObjaÊnienia:
1)

Dopuszcza si´ pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciàgu roku.

2)

Nale˝y badaç w wodzie pochodzàcej z uj´ç powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartoÊci, nale˝y zbadaç, czy nie ma zagro˝enia dla zdrowia ludzkiego wynikajàcego z obecnoÊci innych mikroorganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.

3)

W przypadku podania jednej wartoÊci dolna wartoÊç zakresu wynosi zero.

4)

Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawid∏owych zmian.

5)

Wyra˝ona w mg/l Pt.

6)

Parametr powinien byç uwzgl´dniony przy ocenie agresywnych w∏aÊciwoÊci korozyjnych wody.

7)

Nie musi byç oznaczany dla produkcji wody mniejszych ni˝ 10 000 m3 dziennie.

8)

Oznaczana w temperaturze 25 °C.

9)

Nie musi byç oznaczany, jeÊli badane jest OWO.

10)

Indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno byç przeprowadzone w ciàgu 10 min. w temperaturze 100 °C w Êrodowisku kwaÊnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

11)

Wy∏àczajàc tryt, potas-40, radon i produkty rozk∏adu radonu.

12)

Cz´stotliwoÊç i metody monitorowania zostanà okreÊlone w terminie póêniejszym.
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Za∏àcznik nr 4

DODATKOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA

ObjaÊnienia:
1)

W przypadku podania jednej wartoÊci dolna wartoÊç zakresu wynosi zero.

2)

W punkcie czerpalnym u konsumenta, je˝eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiàzkami.

3)

Dopuszczalne st´˝enie wolnego chloru w zbiorniku magazynujàcym wod´ w Êrodkach transportu làdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3—0,5 mg/l.

4)

W punkcie czerpalnym u konsumenta, je˝eli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

5)

W punkcie czerpalnym u konsumenta, je˝eli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody.

6)

Nie wi´cej ni˝ 30 mg/l magnezu, je˝eli st´˝enie siarczanów jest równe lub wi´ksze od 250 mg/l. Przy ni˝szej zawartoÊci
siarczanów dopuszczalne st´˝enie magnezu wynosi 125 mg/l; wartoÊç zalecana ze wzgl´dów zdrowotnych — oznacza,
˝e jest po˝àdana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nak∏ada obowiàzku uzupe∏niania minimalnej zawartoÊci podanej w za∏àczniku przez przedsi´biorstwo wodno-kanalizacyjne.

7)

W przeliczeniu na w´glan wapnia; wartoÊç zalecana ze wzgl´dów zdrowotnych — oznacza, ˝e jest to wartoÊç po˝àdana
dla zdrowia ludzkiego, ale nie nak∏ada obowiàzku uzupe∏niania minimalnej zawartoÊci podanej w za∏àczniku przez przedsi´biorstwo wodno-kanalizacyjne.
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Za∏àcznik nr 5

ZAKRES PARAMETRÓW OBJ¢TYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM I PRZEGLÑDOWYM

ObjaÊnienia:
1)
2)
3)

Oznaczaç, je˝eli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiàzkami.
Oznaczaç, je˝eli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
Oznaczaç przy stosowaniu zwiàzków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego;
w obu przypadkach zawartoÊç glinu w wodzie powinna byç badana u konsumenta.
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Za∏àcznik nr 6

MINIMALNA CZ¢STOTLIWOÂå POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADA¡

ObjaÊnienia:
1)

Strefa zaopatrzenia jest geograficznie okreÊlonym obszarem, do którego woda przeznaczona do spo˝ycia przez ludzi
dochodzi z jednego lub wi´cej êróde∏ i na którym jakoÊç wody mo˝e byç traktowana w przybli˝eniu jako jednolita.

2)

Obj´toÊci wody obliczane jako Êrednie w ciàgu roku. Do okreÊlenia minimalnej cz´stotliwoÊci mo˝na te˝ stosowaç liczb´
mieszkaƒców w zaopatrywanej strefie, przyjmujàc wielkoÊç zu˝ycia wody równà 200 l/dob´ na 1 osob´.

3)

Ustalenie cz´stotliwoÊci zale˝y od w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jednak nie rzadziej ni˝ 2 próbki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 próbk´ na 2 lata dla monitoringu przeglàdowego.
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Za∏àcznik nr 7

MINIMALNA CZ¢STOTLIWOÂå POBIERANIA PRÓBEK CIEP¸EJ WODY ORAZ PROCEDURY POST¢POWANIA
W ZALE˚NOÂCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO1)

ObjaÊnienia:
1)

Je˝eli jest to wynik badania 1—2 próbek, w celu wykluczenia ska˝enia punktowego powinno byç pobranych i zbadanych
wi´cej próbek.

2)

Je˝eli w kolejnych badaniach w odst´pach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.

3)

Je˝eli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odst´pach trzech miesi´cy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to nast´pne badanie mo˝na wykonaç za rok.

Uwaga:
Post´powanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostaç ponadto podj´te zawsze:
1) w przypadku wy∏àczenia instalacji wodociàgowej na d∏u˝ej ni˝ 1 miesiàc;
2) jeÊli instalacja lub jej cz´Êç zosta∏a wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mog∏y prowadziç do jej zanieczyszczenia;
3) w instalacji wodociàgowej w miejscu przebywania osób, u których wystàpi∏o podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie
na legionelloz´.
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Za∏àcznik nr 8

MINIMALNA CZ¢STOTLIWOÂå POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ
DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOWA¡

ObjaÊnienie:
1)

Zakres badaƒ mikrobiologicznych zgodny z za∏àcznikiem nr 1 do rozporzàdzenia, cz´Êç B.

Za∏àcznik nr 9

CHARAKTERYSTYKI METOD BADA¡
A. Parametry chemiczne, dla których okreÊlono charakterystyk´ metod badawczych
Dla podanych w tabeli parametrów okreÊlono, ˝e stosowana metoda analizy musi co najmniej umo˝liwiaç
oznaczanie wartoÊci dopuszczalnej z podanà poprawnoÊcià, precyzjà i granicà wykrywalnoÊci. Niezale˝nie od
czu∏oÊci zastosowanej metody analizy, wyniki nale˝y wyra˝aç z co najmniej takà samà liczbà miejsc po przecinku, jakà podano w wartoÊciach dopuszczalnych w za∏àcznikach nr 2 i 3 do rozporzàdzenia.
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ObjaÊnienia:
1)

PoprawnoÊç jest b∏´dem systematycznym i jest to stopieƒ zgodnoÊci mi´dzy Êrednim wynikiem uzyskanym w szeregu
powtórzeƒ a wartoÊcià prawdziwà mierzonej wartoÊci.

2)

Precyzja jest b∏´dem przypadkowym i zwykle wyra˝ona jest jako odchylenie standardowe (wewnàtrz i mi´dzy partiami)
rozk∏adu wyników od Êredniej; aprobowana dok∏adnoÊç stanowi dwukrotnoÊç wzgl´dnego odchylenia standardowego.

3)

Granica wykrywalnoÊci jest to wartoÊç trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek
o niskim st´˝eniu badanego parametru lub pi´ciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz
prób Êlepych.

4)

O ile nie ma mo˝liwoÊci oznaczania w wodzie, nale˝y kontrolowaç dopuszczalny poziom monomerów zawarty w specyfikacji dla produktu.

5)

Metoda powinna okreÊlaç ca∏kowità iloÊç cyjanków we wszystkich formach.

6)

Charakterystyka poprawnoÊci metody powinna byç stosowana do ka˝dego pestycydu z osobna i jej wartoÊç zale˝y od
rozpatrywanego pestycydu.

7)

Charakterystyki poprawnoÊci stosuje si´ do poszczególnych substancji na poziomie 25 % wartoÊci dopuszczalnych.

8)

Indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno byç przeprowadzone w ciàgu 10 min. w temperaturze 100 °C w Êrodowisku kwaÊnym z wykorzystaniem nadmanganianu.

Dziennik Ustaw Nr 61

— 3743 —

Poz. 417

B. Parametry mikrobiologiczne, dla których okreÊlono metody badaƒ

ObjaÊnienie:
1)

Dopuszcza si´ mo˝liwoÊç stosowania metod alternatywnych pod warunkiem udokumentowania, ˝e dana metoda jest
równowa˝na lub lepsza od zalecanej i zg∏oszona w∏aÊciwym organom Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komisji Europejskiej.

C. Parametry, dla których nie podano charakterystyki metod badaƒ
1) zapach;
2) smak;
3) ca∏kowity w´giel organiczny.

