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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
Oddział Laboratoryjny

58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 139

telefon:75 6435583 fax: 75 6435574

Jelenia Góra, dnia04.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN
WoDY

oryginał /_kePi*

1146lBw l2014

Nazwa i adres klienta :

Próbkę/ki do badań prryjęto:

Miejsce pobrania próbek/ki/ :

Miejski Zaklad Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
58-540 Karpacz

lM.Z,G.K, Sp. z ,.,,o, ń nłpac-iu
L,dz, .,,,,,,.,,,

23]ł _ii_ l 6

:kjerowano

Zgodnie ze zleceniem wewnętrznym
rt 49 6 l I 4 l Zl CHW, 49 6 l 1 4 / Z|MW z dnia 02.12.20 1 4 r,

Karpacz, ul, Konstytucji 3 Maja 58 (kan na zapleczu)

1.
1

4.
5.

Próbkę/ki pobra|: pracownik PSSE rł Jeleniej Górze
Próbkę/ki do badań pobrano: 02.12.14 r.
Data przyjęcia próbek/ki z 02.12.},4 r.

Data wykonania badań: 02.12.14 r. - 04.12.14 r.

Opis i identyfikacja próbek/ki :

- woda do spoźycia
- oznakowanie przez próbkobiorcę: 0(3 opakowania)
- oznakowanie przez laboratorium: 243 4 l CH\Y /MW / C
- stan próbek: bez zastrzeżęi

zatńerdził:

Ą,
J uv,z LĘ 

-
Otrzymują:
l, klient - 2 egz.
ż.a/a*l egz.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdani€ nie może być powielane inaczej, jak tylko w calości,
wyniki odnoszą się wylączni€ do badanych próbek/ki.
Laboratorium nie uczestniczyło rv pobieraniu i transporcie próbek/ki.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera rvyniki badnń objęte zakresem akredytacji AB 682 oraz badań
nieakredytowanych. wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone ,, * "

* niepotrzebne skreślić strona l z 2



WYNIKI BADAŃ

') )iL-,rY#l?i"f#iczalna wartoŚĆ parametru w próbce Nody wg Rożp, Ministra Zdrolvia z d nia2g mar.a2o07r.(Dz.|J_ nr 6l poz.41.7)
2) Rozp. MinhtraZdrowiaz dnia 20 kwielnia 2 ol}(Dz.IJ.nr 72 poz.466\3) 

*fifiT;:iifir#a obliczona dla współczy""iku ł=z, 
"i 

oapo"]iuaa poziomowi ufilości ok.95%, Podana wartość nię uwzględnia niepewności
a) 

|^",e!!1_1_n1l1a 
urządzenia do kompensacji \\,pływu temperafury do temperatury 25ocgo - granlca oznaczalności

,,+" - badanie nieakred}towane

Autoryzował:

)iJ;,!ffi:l'iu"ł,H1czalna 
wafloŚĆ parametru W próbce \vody w8 Rozp, Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r,( Dż. U, nr ó l poz, 4l 7)

Rozp, Ministm zdrowia z dnia 20 kwietnia 20l0 (Dz_U.nr 72 poz,466)
jtk_jednostka twożąca kolonię

Autoryzował:

KoNlEC

1)

2)

Lp. Badanie fizyczne, chem-crneTĘ oiipryEń
Metoda wg której wykonano baJanie
H

Jednostka
miary

go NDW D wynik

]
2

1,1tll|vJ! (rl\-El\ |§(J /Użl.Żl'll{ |

Rerwa , /p\l-tl\l |ś/'\ ?oo-..;;----- NTU 0,20 l <0,20

3 Zapach (PB-004 wydanie l zdnE2lo5:ios)-
mg/dm] 5 l0 +2,

Akcepto-
walny

z0

4
3 6,5-9,5 7,8 Ł 0,2,

(temD.Domiaru 15 0 oc)
5 y§ztló wltls§lwa

(PN EN_ISO 27888:l999lT=::]. .- ----:--:--_ -

pS/cm 5 2500 57 +3,
(temp,pomiaru l5,2 oc)

6 ] ullvllvwj JU! (rl\-l§U / lJU-l;ŻUUZ) mg/dm3 0,06 0,50 <0,0ó

Lp
I 
Badanie mikobiotogńżna -...............-'--

(PN-EN ISO 9308-I :2004/ Apl :2005/ AC:2009)
Test standardowv

(PN-EN ISo 93 08- 1 :2004/Ap1:2005l AC:2009)
Test standardoł"y
.
(Melodyka i,zH zo"oo..r.iciii''

Jednostka
miary

NDwl) Wynik

Liczba jtv
l0Oml

0 0

2
Liczba jtk /

l00 ml
0 0

3
Liczba jtk /

100 ml
0 0

sprawozdanie z badłli 1146 /Bw / 2014
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