
 

Zakres badania wody wymagany podczas „kontroli” podmiotów sektora żywnościowego przez Inspekcję Weterynaryjną 

(wg wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie, z dn. 05.04.2018) 

PODMIOT CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ 

LISTA PARAMETRÓW 

(wg wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w Cieszynie, z dn. 05.04.2018) 

 

CENA 

BADANIA 

(wg cennika usług 

Laboratorium 

Badania Wody WZC 

z dn. 01.01.2018) 

CZAS 

TRWANIA 

BADANIA 

Podmioty 

korzystające 

z wodociągów 

publicznych  

 

 

Minimum raz na rok Minimalny zakres: 

 Escherichia coli 

 Bakterie grupy coli 

 Ogólna liczba mikroorganizmów 

w temp. 22 oC, po 72 h 

 Enterokoki 

155,00 1, 3 4 dni 

Podmiot 

wykorzystujący 

wodę z ujęcia 

indywidualnego 

 

Minimum raz na rok * 

 

*Określone na podstawie § 7 i § 8 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

oraz w przypadku zakładów sprzedaży 

bezpośredniej wprowadzających do 

obrotu produkty pochodzenia 

zwierzęcego zgodnie z § 18 ust.1 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dn. 30 września 2015 r. w sprawie 

wymagań weterynaryjnych przy produkcji 

produktów pochodzenia zwierzęcego 

przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 

 

Minimalny zakres: ** 

 Escherichia coli 

 Bakterie grupy coli 

 Ogólna liczba mikroorganizmów 

w temp. 22 oC, po 72 h 

 Enterokoki 

 Barwa 

 Mętność 

 Smak 

 Zapach 

 Stężenie jonów wodoru (pH) 

 Przewodność elektryczna 

**Określony na podstawie § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wytycznych 

PPIS w Cieszynie, z dn. 11.01.2018. 

316,14 1, 2, 3 

4 dni  

(+czas oczekiwania 

na uzyskanie 

„Informacji o jakości 

wody” wydawanej 

przez PIS) 

1 Cena obejmuje pobieranie wody przez uprawnionego próbkobiorcę 
2 Cena obejmuje opłatę za uzyskanie „Informacji o jakości wody”, wydawanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną (opłata 22,14 zł) 

3 W przypadku, gdy miejsce poboru znajduje się poza trasą pobierania prób laboratorium, do ceny doliczana jest opłata za transport w wysokości 2,46 zł/km. 

UWAGI: 

- Pobieranie próbki wody do badań powinno być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie co do tego uprawnienia 

- W przypadku wody pochodzącej z ujęć indywidualnych niezbędne jest uzyskanie „Informacji o jakości wody” wydawanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną 

 


