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Bez Pisemnej zgody Sekcji Poboru Prób i Orzecznictwa orzęczęnie nię mozę byó powielane inaczej jak tylko w całości.

bki wodv :

Kod
próbki

Miejsce pobrania próbki
kod punktu poboru

Data pobrania
próbki

Nr sprawozdania
zbadań

Nr protokołu
noboru oróbki

292 Katpacz ul. Karkonoska 29 - kran na
zapleczu

18.02.2015 159/BW20I5 64lI5lZ

Próbka zostałapobrana na zlecenie klienta zewnętrznego i dostarczona do laboratorium przez pracownika
Powiatowei Stacii Sanitarno-Epidemiologicznei w Jeleniei Górze.
Paramętr ftzyczny |ub
chemiczny

Jednostka miary Naj wyższa dopusz czalna warto ść wynik

chlor mg,/l Clz 0,3 0.28
I. charakterysĘka składu fiąvko-chemicznego zbadanej próbki wodv:
Woda PtzeŹroczysta,bez zabarwięnia,bez zapachu, bez jonów amonowych, azoĘnów, chlorków, cyjanków
boru, rtęci, chromu, miedzi, niklu, ołowiu, kadmu, glinu, manganu, antymonu, E trichloroetęnu i
tetrachloroetenu o zawartoŚci żęlaza, azotarlów, siarczanów, utlenialności, fluorków, sodu, arsęnu,
chloroformu, bromodichlorometanu, > THM oraz Wzewodności w granicach norrn sanitarnvch.
II. Chałakterysłka składu mikrobiologicznego zbadanei próbki wodv:
Pod względem mikrobiolo gicznym woda nie budzi zastrzężęń.
III. Orzeczenie:
Pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym w zakresie monitoringu przeglądowego woda
odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody ptzeznaczonej do spożycia.

Podstawv prawne:
RozPorządzenię Ministra Zdrowiaz dnia29 marca2007 r. w sprawie jakości wody przeznaazonej do
spożycia przezludzi (Dz.U . z 2007 r. nr 6I poz. l7 ,Dz.IJ . z 2010 r. nr 7ż poz.466\.


