
AB 682

powiatowa stacja sanitarno-Epidemiotogiczna w Jeleniej Górze
Oddział Laboratoryjny

58_500 Jelenia Góra ul. Wolności 139

telefon:75 6435583 fax: 75 6435574

Jelenia Góra, dnia 02,12.2014 r.
oryginał /{tepłal-

SPRAWOZDANIE Z
WoDY

Miejski Zak|ad Gospoda
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Obrońcórv Pokoju 2a
58-540 Karpacz

14

Nazwa i adres klienta :

Próbkę/ki do badań przyjęto:

Miejsce pobrania próbek/ki/ :

Zgodnie ze zlęceniem wewnętrznym
nr 477l|4lZlCHW, 477ll4ZlMW z dnia 25,11.2014 r,

Karpacz, ul. Karkonoska 25 (kran na zapleczu)

Próbkę/ki pobrał: pracorł,nik PSSE rr Jeieniej Górzę
Próbkę/ki do badań pobrano: 25.11.14 r.
Data prryjęcia próbek/ki : 25.I1.I4 r.
Data wykonania badań: 25.11.14 r. - 28.I1.I4 r.

Opis i idenĘfikacja próbek/ki :

- woda do spożycia
- oznakowanie przezprobkobiorcę: l61(3 opakowania)
- oznakowanie przezlaboratorium: L37\|CHW/MWC
- stan próbek: bęz zastrzeżeń

zatwięrdził:

1.
1

3.
4.
5.

Ą tJvą-zćL-

Otrzymują:
1.tllenI_- 2 egz.
2.a/a-legz.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek/ki.
Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transporcie próbek/ki.
Klient ma Prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty oirzymania sprawozdania.
Niniejsze sPrawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte iakresem akredytacji AB 682 oraz badań
nieakredytowanych. wyniki spoza zakresu akredytacji zosiały oznaczone ,, * ;'

* niepotrzebne skreślic 
s tona] z2



WYNIKI BADAŃ

l) NDW -NajwyŻsza dopuszczalna wartoŚĆ parametru w próbce rvody wg Rozp. Ministra Zdrowi az dnia29 marca 2007r.( Dz.U. nr 6l poz.4l7)
z późniejszymi zm ianami 2l

2) Rozp. Ministra Zdrowi a z dnia ż0 kwietnia 20 l 0(Dz.|J.nr 72 poz.466)
3) NiepewnoŚÓ rozszęrzona obliczona dla wspołczynnika lę2, có odpowiada poziomowi ufności ok.9loń.Podana wartośó nie uwzględnia niepewnościzwięanej z pobraniem próbki
4) korekta za pomocą urządzenia do kompensacji rvpływu temperatury do temperatury 25oc

go - granica oznaczalności
,,* " - badanienieakredytowane

Autoryzował: d-ł,,

NDW- NajwyŻsza dopuszczalna wartoŚÓ parametru w próbce rvody rvg Rozp. Ministra Zdrowia z dnia}9 marca2007r.( Dz.U. nr 6l poz. 4l7)z późnielszymi zm i anami 2)

Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 20lO(Dz.U.nr 72 poz.466)
jtk-jednostka tworząca kolonię

Autoryzował: /jmł

1)

2)

KoNIEc

Lp, Badanie ftzyczne, chemiczne i organoleptyczne.
Metoda wg której wykonano badanie

Jednostka
miary

go NDW,) Wynik

l Mętność (PN-EN ISO 7027:2003 ) NTU 0,20 I <0,20
2 rrarwa , (PN-EN ISO 7887:2012 ) mg/dm" 5 <5
J Zapach (PB-004 wydanie 1 z dnia 23.05.2008) 

'( Akcepto-
walnv

z0

4 pH (PN-EN ISO 10523:2012) _, 6,5-9,5 6,8 i 9,1 ,l
(temp.pomiaru l6.9 oC)

5 Przewodność elektryczna właściwa a)

(PN EN-ISO 27888:1999)
pS/cm 5 2500 53+3:l

(temp.pomiaru l7,1 "C)
6 Amonowy jon (PN-ISO 7150-1:2002) me/dm' 0,06 0,50 <0,06

Lp Badanie mikrobiologiczne.
Metoda wg którei wykonano badanie

Jednostka
miarv

NDW,) Wynik

l Bakterie grupy coli
(PN-EN ISO 9308- l ;20 04/ Apl :2005 l AC :2009)
Test standardowy

Liczba jtV
l0Oml

0 0

2 Escherichia coli
(PN_EN ISO 9308- l :20 04 l Ap 1 :200 5 l AC :2009)
Test slandardowy

Liczba jtk /
100 ml

0 0

Clostridium perfringens - (spory)
(Metodyka PZH 2006,część I|)

Liczba jtk l
l00 ml

0 0

Sprawozdanie z badań ll02 lBW l 2014
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