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lirA PODSTAWIE

Opracowała:
Renata preisner

Kod
próbki

Miejsce pobrania próbki
Kod punktu poboru

Data
pobrania
próbki

Nr sprawozdania
z badań

Nr protokołu
poboru próbki

L664 Karpacz, ul. Olimpijska 8 -
kran w kuchni

26.08,14 7,13lBwlż0l4 336lI4lZ

Próbka została pobrana na zlecenie klienta zewnętrznego i dostarczorra do laboratorium przez pracownika
powiatowei stacii sanitarno - Enidemiolosicznei w Jeleniei Górze.
Pomiary wykonane rł mieiscu poboru próbki:

Parametr fizyczny lub
chemiczny

Jednostka miarv Najwyższa dopuszczalna
Wartość

wynik

chlor me/l Cl, 0,3 0,28

tr. CharakterysĘka składu fizyko-chemiczneEo ziradanei prótlki wody:
W oda przeźroczysta , bez zabarwienia , bez zapachu bez jonów amonowych o przewodności w granicach
norm sanitarnvch.
]l. Charakterysryka skladu mikrobioIogicznelo zbadanei próbki wodv:
pod wzsledem mikobiolosicznvm woda nie budzi zastrzeżeń.
III. Orzeczenie:
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicz-nym w zakresie monitoringu kontrolnego woda
qdpg]!Łdą wymaganiom sanitamym usta]onym dla ivody przeznaczonej do spoĄcia.

podstawy prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
soażycia przez ludzi ( Dz.U. nr 6| poz.41'7 , Dz,U. z ż010 r, nr 72 poz.466).

Bez pisemnei zgody Sekcji Poboru Prób i Orzecznictwa orzeczenię nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
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Nazwa i adres klienta : Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Próbkę/ki do badań przyjęto: Zgodnie ze zleceniem wewnętrznym
ltt 33 6 l l 4 l Z l CHW, 33 6 l I 4 / Z/MW -2 z dnia ż6.08.20 I 4 r.

Miejsce pobrania próbelł/ki/ : Karpacz, ul, Olimpijska 8, (kan w kuchni)

Próbkę/ki pobral; pracownik PSSE w Jeleniei Górze
Próbkę/ki do badań pobrano: 26.08.14 r.

Data przyjęcia próbek/ki :

Data wykonania badań:

Opis i identyfikacja próbek/ki :

- woda do spożycia
- oznakowanie przez próbkobiorcę: 36(3 opallowania),
- oznakowanieprzez laboratorium: 1664lCH\il/MWC
- stan próbek: bez zastrzeżeń
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Otrzymują :

1. klient - 2eg.
2.ala-legz.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie ni€ lnoże być powielane inaczej, jak ty|ko w całości.
wyniki odnoszą się wylącznie do badanych próbek/lii.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i transporcie próbeldki.
Klient ma prawo do reklamacji \ł terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zrkresem akredytacji AB 682 oraz badań
nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akr€dytłcji zo§tały oznaczone , * "
I ni€potrzebne skreślić

W Jeleniej Górze

telefon: 75 6435582 (83)

ul. Wolności 139

fax: 75 6435574

Jelenia Góra, dnia29.08.20'14 r.
oryginał /*opi6Ł

sPRAWozDANlE z BADAŃ 773lBw l2014
WoDY

26.08.|4 r.
26.08.|4 r. -28,08.14 r.

1.
1

3.
4.
5.
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Lp. Badanie fizyczne, chemicme i organolepĘcme.
Metoda wg któĘ wykonano badanie

Jednostka
miarv

go NDW,) Wynik

1 Mętność (PN_EN lso 7027:2003 ) NTU 0,20 l <0,ż0
2 Barwa (PN-EN lso 7887:2012 ) mg/dm' 5 <5
J Zapach (PB-004 wydanie l z dnia 23.05.2008) * Akcepto-

walny
z0

4 pH cN-EN ISO 10523:20l2) 3 6,5-9,5 7,2 + 0,1 ,
(temD.Domiaru 15.6 oc)

5 Przewodność elektryczna właściwa ")
(PN ENJSO 27888:l999)

pS/cm 5 2500 55żJ,
(temp.pomiaru 16,1 'c)

6 Anonowy jon (PN_ISO 7150-1:2002) mg/dm' 0,06 0,50 <0,06

WYNIKIBADAŃ

l) NDW -Ną'w}ższa dopuszo_zalna wańość paramętru w próbce wody wg Rozp, Ministra Zdtowiez dnia29 ftN9a2007t.(Dz.|J. Ń 6l poz.4l7)
z pózniejszymi zmianami ')2) Rozp. Ministfa Zdiowia z dnia 20 kwietnia 20l0(Dz.u.Ąr 72 póz.466)

3) Ni€pełność rozszerżona obliczona dla współczynnika k--2, co odpowiada poziomowi uftości ok.95%, Podana wartość nie ułzględnia niepewności
zwi€anej z pobrani€m próbki

4) Korekta za pomocą urż4dzenia do kompensacji vplywu t€mpetatury do temperafury 25oc
go - $anica omaczalnośoi
,,* " _ badanie nieakredytowane

l)
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NDw- Na.jłyźsza dopuszczalna waltość pammetru w próbce wody wg Rozp. Ministra zdfowia z dnia29 marcn 2o07r.(Dz:|J. nr 6l poz.4I7)
z późniejszymi zrnianami ')
Rozp, Ministra zdrowia z dnia 20 kwiętnia 20l 0 (Dz.U .ft 12 poz.466)
jtk-jednostka twoż4ca kolonię

Autoryzował:

KoNlEc

Lp Badanie mikrobiologiczne.
Metoda wg któIei wykonano badanie

Jednostka
miary

NDWD Wynik

I Bakterie grupy coli
(PN-EN ISO 9308-1 :2004l Apl :2005t AC:2009)
Test standardołf/

Liczba jtW
l00ml

0 0

2 Escherichia coli
(PN-EN ISO 9308-1 ;20O4l Apl :2005l AC.20O9)
Test standardowy

Liczbajtk /
l00 ml

0 0

3 Clostridium perfringeru - (spory)
Metodyka PZH 2006,część II

Licńa jtk /
l00 ml

0 0

spmwozdanię z badń 173 Ew l2014
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