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cie kosztów pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej,
2) opuszczenia przez cudzoziemca oÊrodka
bez podania przyczyn na okres d∏u˝szy
ni˝ 3 dni,
3) wydania decyzji ostatecznej o nadaniu
lub odmowie nadania statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) wykorzystania Êwiadczeƒ w sposób niezgodny z celem, na jaki zosta∏y przyznane,
5) wykonywania pracy albo prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej przez cudzoziemca,
6) ra˝àcego lub uporczywego naruszania
przez cudzoziemca postanowieƒ regulaminu oÊrodka, czyniàcego ucià˝liwym
lub niebezpiecznym przebywanie cudzoziemców lub pracowników w oÊrodku,
7) zatrzymania cudzoziemca podczas próby
nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo zatrzymania
po przekroczeniu granicy i przekazania
stronie polskiej,
8) tymczasowego aresztowania cudzoziemca lub odbywania przez niego kary pozbawienia wolnoÊci.
2. Nie wstrzymuje si´ udzielania Êwiadczeƒ,
je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy humanitarne lub dobro ma∏oletniego dziecka,
w szczególnoÊci:
1) kobiecie w cià˝y,
2) ma∏oletniemu,
3) cudzoziemcowi, któremu towarzyszà
dzieci poni˝ej 16 roku ˝ycia,

Poz. 1717 i 1718
4) cudzoziemcowi wymagajàcemu leczenia
szpitalnego.
3. Wstrzymanie Êwiadczeƒ nast´puje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1, 2 i 4—7 — z dniem stwierdzenia
zaistnienia okolicznoÊci wymienionych
w tych przepisach,
2) w pkt 3 — po up∏ywie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji ostatecznej o nadaniu
lub odmowie nadania statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) w pkt 8 — z dniem pozbawienia cudzoziemca wolnoÊci lub zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania.
4. Wstrzymanie Êwiadczeƒ nast´puje w przypadkach, o których mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 — do czasu wyczerpania Êrodków
finansowych posiadanych przez cudzoziemca na pokrycie kosztów pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej,
2) w pkt 2 — do czasu powrotu cudzoziemca do oÊrodka,
3) w pkt 4—7 — do czasu zakoƒczenia post´powania o nadanie statusu uchodêcy,
4) w pkt 8 — do czasu zwolnienia cudzoziemca z zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego.”;

2) u˝yte w § 5 w ust. 2, w § 6 w ust. 1 w pkt 1 i 2 i w § 11
w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „1/2 diety” zast´puje si´
wyrazami „45% diety”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik

1718
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 19 listopada 2002 r.
w sprawie wymagaƒ dotyczàcych jakoÊci wody przeznaczonej do spo˝ycia przez ludzi.
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747
oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) wymagania dotyczàce jakoÊci wody przeznaczonej
do spo˝ycia przez ludzi, zwanej dalej „wodà”,
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne;
2) minimalnà cz´stotliwoÊç i miejsca pobierania próbek do badania oraz zakres badania wody;
3) program monitoringu jakoÊci wody;
4) sposób oceny przydatnoÊci wody;
5) sposób nadzoru nad materia∏ami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji
wody;
6) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonujàcymi
badania jakoÊci wody;
7) sposób informowania konsumentów o jakoÊci wody.
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2. Wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu dotyczà
wody pobieranej z:
1) urzàdzeƒ wodociàgowych;
2) indywidualnych uj´ç wody zaopatrujàcych ponad
50 osób lub dostarczajàcych wi´cej ni˝ Êrednio
10 m3 wody na dob´, jak równie˝ dostarczajàcych
mniej wody i zaopatrujàcych mniejszà liczb´ osób,
gdy woda wykorzystywana jest do celów komercyjnych i publicznych;
3) cystern i kontenerów w przypadku awaryjnego zaopatrzenia w wod´;
4) zbiorników w Êrodkach transportu pasa˝erskiego
magazynujàcych wod´ przeznaczonà do spo˝ycia.
3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód êródlanych i wód sto∏owych, dla których warunki i wymagania sanitarne okreÊlajà odr´bne przepisy, oraz do wód
leczniczych.
§ 2. 1. Woda powinna byç bezpieczna dla zdrowia,
nie powinna zawieraç mikroorganizmów chorobotwórczych i paso˝ytów w liczbie stanowiàcej zagro˝enie zdrowia oraz bakterii wskaênikowych i substancji
chemicznych w liczbie lub w st´˝eniu przekraczajàcych
wartoÊci okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia. Nie powinna te˝ mieç agresywnych w∏aÊciwoÊci korozyjnych.
2. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna
odpowiadaç woda, okreÊla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadaç woda, okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
4. W przypadku wystàpienia w wodzie substancji
niewymienionych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w trybie doraênym okreÊlonym w odr´bnych przepisach, ustala wymagania w odniesieniu do tych substancji.
§ 3. 1. Próbki wody do badania pobiera paƒstwowy
powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny lub osoba przez niego upowa˝niona w obecnoÊci
przedstawiciela producenta wody lub administratora
sieci oraz odbiorcy us∏ug:
1) z punktów czerpalnych znajdujàcych si´ w terenie,
obiekcie lub mieszkaniu przy zaworze czerpalnym
za wodomierzem g∏ównym, u˝ywanych do pobierania wody przez odbiorc´ us∏ug, je˝eli woda dostarczana jest z urzàdzeƒ wodociàgowych;
2) z pompy lub innego u˝ywanego punktu czerpalnego, je˝eli woda dostarczana jest z indywidualnych
uj´ç wody;
3) z miejsca wyp∏ywu z cysterny, kontenera lub innego rodzaju zbiornika, je˝eli s∏u˝y on do dystrybucji
wody;
4) w punkcie pobierania wody u˝ywanej do produkcji
Êrodków spo˝ywczych, farmaceutycznych lub kosmetycznych.
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2. Minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
3. Badanie próbek wody przeprowadza si´ zgodnie
z wymaganiami systemu zapewnienia jakoÊci wed∏ug
zwalidowanych metod.
4. Z przeprowadzonego pobrania próbek wody
sporzàdzany jest protokó∏, który podpisujà osoby wymienione w ust. 1.
§ 4. 1. Paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie danych zawartych w protokole pobrania próbek wody oraz wyników badaƒ laboratoryjnych wydaje ocen´ o jakoÊci
wody.
2. Paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny, wydajàc ocen´, o której mowa
w ust. 1, stwierdza:
1) przydatnoÊç wody;
2) warunkowà przydatnoÊç wody;
3) brak przydatnoÊci wody do spo˝ycia przez ludzi.
3. Ocena powinna zawieraç:
1) okreÊlenie daty i miejsca pobrania próbek wody;
2) numery wykonanych badaƒ;
3) stwierdzenie zgodnoÊci bàdê niezgodnoÊci z wymaganiami za∏àcznika nr 5 do rozporzàdzenia.
4. Ocena mo˝e byç:
1) czàstkowa — dotyczàca ka˝dej pobranej próbki wody na podstawie uzyskanych wyników w badanym
zakresie;
2) ogólna — dotyczàca wszystkich parametrów.
5. Oceny powinny byç wydawane:
1) nie rzadziej ni˝ raz na trzy miesiàce — gdy jakoÊç
wody danego urzàdzenia wodnego lub indywidualnego uj´cia wody badana jest z cz´stotliwoÊcià
co najwy˝ej 1 raz na miesiàc, a uzyskane wyniki badaƒ odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia;
2) nie rzadziej ni˝ raz na miesiàc — gdy jakoÊç wody
danego urzàdzenia wodnego lub indywidualnego
uj´cia wody badana jest wielokrotnie w ciàgu miesiàca, a uzyskane wyniki badaƒ odpowiadajà wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach nr 1 i 2 do
rozporzàdzenia;
3) cz´Êciej — gdy jakoÊç wody danego urzàdzenia
wodnego lub indywidualnego uj´cia wody nie odpowiada wymaganiom okreÊlonym w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny
mo˝e rozszerzyç zakres badaƒ okreÊlony w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia w zale˝noÊci od wyst´pujàcych zanieczyszczeƒ w Êrodowisku i sytuacji epidemicznej.
2. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny mo˝e zmniejszyç zakres i cz´stotliwoÊç badaƒ wody okre-

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12670 —

Êlone w za∏àcznikach nr 1—3 do rozporzàdzenia w zale˝noÊci od liczby zaopatrywanych osób, rodzaju ujmowanej wody, sezonowego wykorzystania lub rodzaju
u˝ytkowania wody okreÊlonego w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2.
3. W przypadku krótkiej przerwy w zaopatrzeniu
w wod´ cz´stotliwoÊç badaƒ jakoÊci wody z cystern
ustala paƒstwowy powiatowy lub paƒstwowy graniczny inspektor sanitarny.
4. Dla ró˝nych parametrów podanych w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia mo˝na zmniejszyç liczb´ próbek ustalonà w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia, je˝eli:
1) wartoÊci wyników uzyskane z próbek pobieranych
w okresie co najmniej dwóch lat sà sta∏e i nie przekraczajà granicznych wartoÊci ustanowionych
w za∏àczniku nr 1 i 2 do rozporzàdzenia;
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okreÊlonych w tym za∏àczniku, paƒstwowy powiatowy
inspektor sanitarny mo˝e odstàpiç, na czas okreÊlony,
od oznaczania tego parametru albo wskaênika. Odstàpienie od tych oznaczeƒ nie mo˝e dotyczyç parametrów i wskaêników wymienionych w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.
9. Monitoring jakoÊci wody realizujà:
1) paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny i paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
2) Paƒstwowy Zak∏ad Higieny.
10. Przedsi´biorstwa i laboratoria wodociàgowe
oraz laboratoria obs∏ugujàce przedsi´biorstwa wodociàgowe udost´pniajà paƒstwowemu powiatowemu
inspektorowi sanitarnemu:
1) dane niezb´dne do prowadzenia monitoringu wody;

2) mo˝na uznaç, ˝e nie ma czynników mogàcych powodowaç pogorszenie jakoÊci wody;

2) informacje o planowanych oraz nieplanowanych
przerwach w dostawie wody;

3) liczba próbek w roku nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 50%
liczby próbek ustalonej w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3) informacje o stwierdzeniu pogorszenia jakoÊci wody lub zaistnienia okolicznoÊci mogàcych spowodowaç jej pogorszenie (w trybie natychmiastowym).

§ 6. 1. Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi
monitoring kontrolny i monitoring przeglàdowy jakoÊci wody w wytypowanych punktach pobierania próbek wody.

11. W ramach monitoringu jakoÊci wody paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmuje czynnoÊci takie jak:

2. Punkty pobierania próbek wody powinny byç
zlokalizowane w:

1) prowadzenie rejestru wodociàgów oraz punktów
pobierania próbek wody obj´tych monitoringiem
na nadzorowanym terenie;

1) uj´ciach wody (woda surowa);
2) miejscach podawania wody do sieci rozdzielczej;
3) sieci rozdzielczej;
4) miejscu czerpania wody przez odbiorców us∏ug
(minimum 75% wszystkich punktów pobierania
próbek wody).
3. Monitoring jakoÊci wody jest elementem bie˝àcego nadzoru sanitarnego nad jakoÊcià wody okreÊlonego w odr´bnych przepisach.
4. Koordynatorem monitoringu jakoÊci wody jest
G∏ówny Inspektor Sanitarny.
5. Nadzór merytoryczny nad monitoringiem jakoÊci
wody prowadzi Paƒstwowy Zak∏ad Higieny.
6. Monitoring kontrolny obejmuje podstawowe badania jakoÊci wody niezb´dne do sprawowania bie˝àcego nadzoru sanitarnego nad jakoÊcià wody. Minimalny zakres badaƒ w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglàdowego okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.
7. Monitoring przeglàdowy obejmuje wszystkie parametry i wskaêniki, wymienione w za∏àcznikach nr 1 i 2
do rozporzàdzenia, niezb´dne do dokonywania ocen
porównawczych i d∏ugoterminowych prognoz jakoÊci
wody.
8. W przypadku gdy jeden z parametrów albo
wskaêników wymienionych w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia nie przekracza dopuszczalnych wartoÊci

2) prowadzenie badaƒ laboratoryjnych w ramach monitoringu kontrolnego i przeglàdowego na nadzorowanym terenie;
3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych;
4) informowanie starostów, wójtów albo burmistrzów
i ludnoÊci o wynikach badaƒ monitoringowych.
12. W ramach monitoringu jakoÊci wody paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny podejmuje czynnoÊci takie jak:
1) nadzorowanie badaƒ monitoringowych, w tym organizacja i prowadzenie badaƒ mi´dzylaboratoryjnych na terenie województwa;
2) prowadzenie wybranych badaƒ laboratoryjnych
w ramach monitoringu przeglàdowego na terenie
województwa;
3) gromadzenie, weryfikacja, analiza, ocena i raportowanie danych monitoringowych z terenu województwa;
4) informowanie wojewodów o wynikach badaƒ monitoringowych.
13. W ramach monitoringu jakoÊci wody Paƒstwowy Zak∏ad Higieny:
1) opracowuje i wdra˝a metodologi´ badaƒ monitoringowych;
2) nadzoruje badania monitoringowe;
3) gromadzi, weryfikuje, analizuje, ocenia i opracowuje raporty danych monitoringowych;
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4) informuje G∏ównego Inspektora Sanitarnego o wynikach badaƒ monitoringowych.

podstawie dokumentacji, w tym atestu higienicznego
Paƒstwowego Zak∏adu Higieny.

14. Badania monitoringowe nale˝y prowadziç metodami zgodnymi z charakterystykà metod okreÊlonà
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
15. Wszystkie laboratoria wykonujàce badania monitoringowe uczestniczà w badaniach mi´dzylaboratoryjnych.

3. Ka˝dy stosowany materia∏, wyrób i preparat,
w tym dezynfekcyjny, u˝yty w instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do uzdatniania i przesy∏ania wody powinien uzyskaç zgod´ w∏aÊciwego paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydanà na podstawie atestu higienicznego Paƒstwowego Zak∏adu Higieny.

16. Dla wszystkich uj´ç wodociàgowych, stacji
uzdatniania wody oraz punktów pobierania próbek wody podaje si´ ich wspó∏rz´dne geograficzne.

§ 9. 1. Organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej informujà konsumentów o jakoÊci wody w sposób ogólnie przyj´ty na danym terenie.

17. W sk∏ad systemu informacyjnego o jakoÊci wody wchodzà powiatowe i wojewódzkie bazy danych
prowadzone odpowiednio przez powiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz krajowa baza danych prowadzona przez Paƒstwowy Zak∏ad
Higieny.

2. Oceny i prognozy dotyczàce przydatnoÊci wody
do spo˝ycia przez ludzi paƒstwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni udost´pniajà organom administracji rzàdowej, a paƒstwowi powiatowi inspektorzy sanitarni — jednostkom samorzàdu terytorialnego.

18. Aktualizacja powiatowych baz danych prowadzona jest na bie˝àco, wojewódzkich — miesi´cznie,
a krajowej — kwartalnie.

§ 10. Zadania paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego do dnia 1 stycznia 2003 r. wykonuje paƒstwowy portowy inspektor sanitarny.

§ 7. 1. Paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny
na podstawie ocen wydanych w ciàgu roku dokonuje
analizy jakoÊci wody w celu zaplanowania procesów
naprawczych i szacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 4 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadaç woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kàpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakoÊci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937).

2. Wszystkie instytucje monitorujàce jakoÊç Êrodowiska udost´pniajà paƒstwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wszelkie dane umo˝liwiajàce
szacowanie ryzyka zdrowotnego.

ne:

3. Oceny obszarowe jakoÊci wody przeprowadza
si´ w skali gminy, powiatu i województwa — w zale˝noÊci od wyst´pujàcych zagro˝eƒ zdrowotnych,
a w skali kraju — co roku.
§ 8. 1. W∏àczenie do eksploatacji urzàdzenia wodociàgowego wymaga zgody w∏aÊciwego paƒstwowego
powiatowego lub paƒstwowego granicznego inspektora sanitarnego.
2. Zastosowanie nowych technologii uzdatniania
wody zwiàzanych z wprowadzaniem do wody obcych
substancji wymaga zgody w∏aÊciwego paƒstwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej na

§ 12. W za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia okreÊlo1) w lp. 24a dopuszczalne zakresy wartoÊci dla o∏owiu
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia
31 grudnia 2012 r.;
2) w lp. 24b dopuszczalne zakresy wartoÊci dla o∏owiu
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2013 r.;
3) w lp. 46a dopuszczalne zakresy wartoÊci dla bromianów stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.;
4) w lp. 56a dopuszczalne zakresy wartoÊci dla Σ THM
stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 listopada 2002 r. (poz. 1718)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE,
JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA PRZEZNACZONA DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI

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.
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Za∏àcznik nr 2

WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE,
JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA PRZEZNACZONA DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI
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1) WartoÊç powinna byç uwzgl´dniania przy ocenie agresywnoÊci korozyjnej.
2) Wody podziemne niechlorowane — 1,5 mg/l.
3) WartoÊç zalecana ze wzgl´dów zdrowotnych.
3’) Nie wi´cej ni˝ 30 mg/l magnezu, je˝eli st´˝enie siarczanów jest równe lub wi´ksze

Poz. 1718

od 250 mg/l.
Przy ni˝szej zawartoÊci siarczanów dopuszczalne st´˝enie magnezu wynosi 125 mg/l.
4) WartoÊç dopuszczalna, je˝eli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej jej agresywnoÊcià korozyjnà.
5) Zakresy wartoÊci stosuje si´ zgodnie z § 12 rozporzàdzenia.
6) Dotyczy st´˝enia niezwiàzanego monomeru w polimerze, który przenika do wody.
7) Termin „pestycydy” obejmuje: organiczne insektycydy, organiczne herbicydy, organiczne fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy, slimicydy, pochodne produkty, m.in. regulatory wzrostu oraz ich pochodne metabolity, a tak˝e produkty ich rozk∏adu i reakcji.
Podana wartoÊç odnosi si´ do ka˝dego pestycydu.
W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksyheptachloru NDS wynosi 0,03 µg/l.
8) WartoÊç oznacza sum´ st´˝eƒ wszystkich pestycydów oznaczonych iloÊciowo.
9) WartoÊç oznacza sum´ st´˝eƒ wyszczególnionch zwiàzków:
benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(ghi)perylen,
indeno(1,2,3 - c, d) piren.
X) W przypadku podania jednej wartoÊci dolna wartoÊç zakresu wynosi zero.
Y) WartoÊç oznaczana w punkcie czerpalnym u konsumenta.
Z) Dotyczy wód powierzchniowych.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12675 —
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Za∏àcznik nr 3

MINIMALNA CZ¢STOTLIWOÂå POBIERANIA PRÓBEK WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI

1)

Zaopatrywana strefa jest geograficznie okreÊlonym terenem, do którego woda przeznaczona do
spo˝ycia przez ludzi dochodzi z jednego lub wi´cej êróde∏, 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.
3) Ustalenie cz´stotliwoÊci zale˝y od w∏aÊciwego terenowo paƒstwowego inspektora sanitarnego.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12676 —
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Za∏àcznik nr 4

WSKAèNIKI (PARAMETRY) OBJ¢TE MONITORINGIEM
MINIMALNY ZAKRES BADANIA PRÓBEK WODY DO SPO˚YCIA PRZEZ LUDZI W MONITORINGU
KONTROLNYM I MONITORINGU PRZEGLÑDOWYM

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12677 —

X*) O ile woda jest dezynfekowana chlorem.
**) Przy stosowaniu glinu jako flokulanta lub
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o ile na danym terenie wyst´puje jego zwi´kszona
zawartoÊç uwarunkowana Êrodowiskowo. W obu przypadkach zawartoÊç glinu w wodzie
powinna byç badana w punkcie czerpalnym konsumenta.

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12678 —
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Za∏àcznik nr 5

CHARAKTERYSTYKA METOD BADAWCZYCH

Dziennik Ustaw Nr 203

— 12679 —

Poz. 1718 i 1719

1)

Dok∏adnoÊç jest to stopieƒ zgodnoÊci mi´dzy Êrednim wynikiem uzyskanym w szeregu powtórzeƒ a wartoÊcià prawdziwà mierzonej wartoÊci.
2) Precyzja jest to stopieƒ zgodnoÊci wyników wielokrotnych analiz tej samej próbki w okreÊlonych warunkach. Miarà precyzji jest odchylenie standardowe (SD) lub wzgl´dne odchylenie
standardowe (RSD).
3) Granica wykrywalnoÊci okreÊla takie st´˝enie analitu, jakie mo˝na wykryç w badanej próbce danà metodà pomiarowà, które odpowiada sygna∏owi obliczonemu z wartoÊci Êlepej próby plus
trzykrotnoÊç odchylenia standardowego. Wyznacza si´ jà równie˝ jako Êrednià po odrzuceniu
wyników odbiegajàcych testem Dixona z oznaczeƒ minimum 10 próbek Êlepych.
4) Metoda powinna okreÊlaç ca∏kowità iloÊç cyjanków we wszystkich formach.
5) Utlenianie powinno byç prowadzone w ciàgu 10 minut przy 100°C w Êrodowisku kwaÊnym przy
u˝yciu nadmanganianu.
6) Charakterystyka poprawnoÊci metody powinna byç stosowana do ka˝dego pestycydu i zale˝y
od rozpatrywanego pestycydu.
7) Charakterystyk´ poprawnoÊci stosuje si´ do wyszczególnionych substancji na poziomie 25%
wartoÊci normatywu.
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 2002 r.
o sprostowaniu b∏´dów.
Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984) prostuje si´ nast´pujàce b∏´dy:
1) w rozporzàdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 paêdziernika 2002 r. w sprawie wykazu towarów o zna-

czeniu strategicznym (Dz. U. Nr 182, poz. 1518)
w za∏àczniku nr 2 w kategorii 1:
a) zamiast wyrazów „Hel-3 (3He)” powinny byç wyrazy „1C232 Hel-3 (3He)”,
b) zamiast wyrazów „Lit wzbogacony w izotop
6 (6Li)” powinny byç wyrazy „1C233 Lit wzbogacony w izotop 6 (6Li)”,

