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AB 682

1.
1

3.
4.
5.

Nazwa i adres klienta : Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalnej Spólka z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Zgodńe ze zleceniem wewnętrznym
nr 3 60 / I 4 l Z l CHW, 3 60 / 1 4 / Z.IMW z dnia 09.09.20 1 4 r.

Próbkę/ki do badań przyjęto:

Miejsce pobrania próbek/ki/ : Karpacz, ul, Karkonoska 29
(kłan na zapleczu)

Próbkę/ki pobrał: pracownik PSSE w Jeleniej Górze
Próbkę/ki do badań pobrano: 09.09.14 r.
Data przyjęcia próbek/ki :

Data łvykonania badań:

Opis i identyfikacja próbek/ki:
- woda do spożycia
- oznakowanie przez próbkobiorcę: 39 (3 opakowania)
- omakowanie przez laboratorium: l78IICHW,MWC
- stan próbek: bez zastrzeżeń

zatwierdził:

K lE R oMD{|K
lr:lcr,lIur iunr Bndo i. Ęij!ńbiologitrnych

uu L i y'--l ,^J,
Dorota.Pdowczyk

Otrzymują :

.l. klient - 2 egr.
2. ala- l egz.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie możc być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki odnoszą się wylącznie do badanych próbelł/ki.
Laboratorium nie uczestnicryło w pobieraniu i transporcie próbek/ki.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akr€dytacji AB 682 oraz badań

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
Oddział Laboratoryjny

58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 139

telefon:75 6435583 fax: 75 6435574

Jelenia Góra, dnia 11.09.2014 r.
oryginał / lQpiar

sPRAWozDANlE z BADAŃ 831tBw t2014
WoDY

09.09.14 r.
09.09.14 r. - 11.09.14 r.

nieakredytowanych. wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone ,, * "
* niąotrzebne skreśIić §trona l z 2



Lp. Badanie fizyczrre, chemicme i organoleptyczne.
Metoda wg której wykonano badanie

Jednostka
miary

go NDw D wynik

1 Metność , (PN-EN Iso 7027:2003 ) NTU 0,20 l <0,ż0

2 Balwa (PN-EN tSo 7887:2012 ) mg/dm' 5 <5

3 Zapacn eS-O04 wydanie 1 z <lnia 23.05.2008) * Akcepto-
walny

z0

4 pH (PN-EN ISO 1,05ż3:201ż) 6,5-9,5 ó,5 + 0,1 )
(t€mD,Domiafu 18,6'c)

5 Pźewodność-elektrycmawłaściwao)
(PN ENJso 278E8:1999)

!s/cm 5 ż500 5l+3)
(temp.pomiaju l9,2 "c)

6 Amonowy ion (PN-I§o 7150-1:2002) mg/dm' 0.06 0,50 <0,06

WYNIKIBADAN

l) NDW _Najwyxza dopuszczalna waność pammetru w pńbcę wody wg Rozp. Ministra Zdrowia z dniazg marca2007t.(Dz.u.nr 61poz.417)

z pó:żniejsłT ni zmianarni l|

2) RÓzD. MiniŚtra Zdrowia z dnia 20 kwi€tnia 20lo(DZ.U,nr 72 poz,466)
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ol" *.p&"ąirika k-_2, co odpowiada poziomowi ufności ok.95olo. Podana wańość nie uwzględnia niepewnośoi

zwiążanęj z pobrani€m próbki
ł; roreka ia iomocą urządzenia do kompensacji \ł?ł\łu temperafury do temp€ralury 250c

go - 8ranica oznaczalnośoi
..*" - badanie ni€ak€dlowane
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NDW_ Najwyż§za dopu§zczalna wańość paramotu w próbce vody wg Rozp, Ministra Zdrowia z dnia29 rnarca2l0h.(Dz.u. nr Ól poz, 417)

z oóźnieiszvmi znrianami 'r
Rozp, Miniitra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 20l0lDz.|J.fi't2 poz.466]'
jtk-jednostka tworząca kolonię
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Lp Badanie mikobiologiczre.
Metoda ws którei wykonano badanie

Jednostka
miary

NDWD wynik

l Bakterie gnrpy coli
(PN-EN ISo 9308-1 :2004/Ap1 :2005iAC:2009)

Test standardo$\,

Liczba jtV
100ml

0 0

2 Escherichią coli
(PN-EN ISO 9308-1 ;20O4lAp1 :2OO5/AC:2009)

Test standaldoury

Licńa jtk l
l00 ml

0 0

3 Clostridium perfringens - (spory)

fMetodvka PZH 2006,cąśó ID
Liczba jtk /

100 ml
0 0

sprawozdanie ż badań 83|lBw l2014
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