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Kod
próbki

Miejsce pobrania próbki
Kod punktu poboru

Data
pobrania
próbki

Nr sprawozdania
z badań

Nr protokołu
poboru próbki

1663 Karpacz, ul. Wilcza 5 -

kran w zml.walni
26.08.14 1,72lBwlżOr4 336114lZ

Próbka została pobrana na zlecenie klienta zewnętrzrego i dostarczona do laboratorium przez pracownika
Powiatowei Stacii Sanitamo - Epidemiologicznei w Jeleniei Górze.
Pomian wl konane w mieiscu poboru próbki:

Parametr fiz,yczny lub
chemicznv

Jednostka miary Najwyższa dopuszczalna
wańość

wynik

chlor mg/l Cb 0.3 0.10

l. Charaklerystyka skladu fizvko-chemiczneso zhadanei próbki wodv:
Woda przeźroczysta, bez zabarwienia, bez zapachu, bezjonów amonowych o pfzewodności w gfanicach
nom sanitarnych.
II. charaktervstvka składu mikrobiologicznego zbadanei próbki wodv:
pod względem mikrobiologicznym woda nie budzi zastrzeżeń,
III. Orzeczenie:
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakesie monitoringu kontrolnego gglĘ
odnowiada rłymaganiom sanitarnym ustalonym dia wody przezrraczonej do spożycia.

podstawv prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia ż9 marca )007 r. w sprawiejakości wody przeznaczonej do
spożrycia przez ludzi ( Dz.U . nr 61 poz.41'1 , Dz,U , z 2010 r, nr 72 poz.466),

Bez pisemnej zgody Sekcii Poboru Prób i oźecznictwa o.zeczenie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości,
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Wolności 139

telefon: 75 6435582 (83) fax: 75 6435574

Jelenia Góra, dnia 29,08,2014 r.
oryginał /topia'

sPRAWozDANtE z BADAŃ 772lBw l2014
WoDY

26.08.14 r.
26.08.14 r. -28.08.14 r.

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
nr 33 6 l 1 4 l Zl CHW, 33 61 1 4 l Z|MW -l z dnla 26.08,20 1 4 r.

Miejsce pobrania próbek/ki/ : Karpacz, ul. Wilcza 5, (kran w zmywalni)

Próbkę/ki pobrał: pracownik PSSE w Jeleniej Górze
Próbkę/ki do badań pobrano: 26.08.14 r.

l.
.,

3.
4,
5.

Data przyjęcia próbek/ki :

Data wykonania badań:

Opis i idenĘfikacja próbek/ki :

- woda do spoĄcia
- omakowanie przez próbkobiolcę: 38(2 opakowania),
- oznakowanie przez laboratorium: 1663/CHWlvlW
- stan próbek: bez zastrzeżęń

zatlvierdzlł:
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Otrąłnują :
1. klient - 2 egz.
2.ala-legz.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie tnoże być powi€lane inaczej, jak tylko w calości.
Wyniki odnoszą się wylącznie do badanych prób€k/ki.
Laboratorium nie uczestniczylo w pobieraniu i tran§porcie próbek/ki.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji AB 682 oraz badań
nieakredytowanych. wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone ,o 
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2) Rolp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2oi o(Dz.U nr 72 poz 466)3) 
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pożiomowi ufiościok.95%. Podana wartość nie u*żgiędnia niepewności
4) KorekE za, pomocą urządzenia do kompensacji łpł},iłu tęmperafury do tempeaatury 25ocgo - grźrnlca oznaczalności

,,. " _ bada.nie nieakredytowane
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)?H,lilffin',#Hiczdna wanoŚĆ palametru w próbce wody wg Rozp. Ministra zdrowia z d nia29 marca2001r.(Dz.U. nr 6l poz, 4l7)
R_ozp, M inislra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 20l0(Dl, U.nr 72 poż,406)
Jtk_Jednostka twolząca kolonię
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KoNIEc

fizyczne, chemicrniT oĘ 6iĘS-ni
Metoda wg któĘ wykonano badanie

Barwa (IN-EN Isó 78a7ról'
Zapach , (PB-Ońwy,dan-El; dna 23"052008)

pH (PN_EŃ Iso-l0ź3źOuj
6,7 + 0,| ,

37 ł23)
(temp.pomiaru 16,4 oc)

(PN-EN I§O 93 08_ 1 :2004/Apr:2005/AC:2009)
Test standardnwv

(PN-EN lSO 9308-I :2004/ Apl:2005l AC:2009)
Test standardówv

Liczba jtk /
l00 ml
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