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() Narwa i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych
ul. Wincentego Witosa 11
37 - 716 OrtY

() Podstqwa wykonania badan" Umowa ru DL.9052.4.15.2022 z dniu: 02.03'2022
Protok6t pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.169.2022 z dnia: 09.08.2022
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o Cel badania:

; w oda przeznaczona

do spozycia przez hrdzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne

prawnie)
okreslenie przydatnoSci wody do spoZycia przezl:udzi (obszar regulowany

o prdbki pobrane i dostarczone przez; pracownika upowaznionego ptzezPPIS w PrzemySlu

o Metuda/

lSo 19458:2007
Dokument dotyczqcy pobrania prfibeft: PN-lSo 5667-5:2017-10, PN-EN

Instr:ukcjakontrolnaIK/PP/SK/01/01wyd.XIIzdn.202|.01-20.
Metodaiobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.

()

Data

pobrania: 09.08.2022

() Miejsce pobrania prdbek: wodociQg Niziny
NizinY -OczYszczalnia Sciek6w
Ko d pr 6b ek : LIX'IP I 3-403 I 22

Stan prdbek w chwili

przyigcia: przydatne do badania

Data przyigcia prdbek do laboratorium: 09 '08'2022

Badanie rozpoczgto;

09 .08.2022

Badanie zakoriczono

:

1

2.08 .2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badari: 12'08'2022
(.)

Dane dostarczone ptzezklierfia

sprawozdanie
spetniajqce

oraz badania
z badaft zawiera wyniki objqte zakresem akredytacii Nr AB 343
literq (N)'

*yrrgriir-ioriy

nieakredytowane

pN-nt rcCileC 17025:2018-02 oznaczane

z kt'rego te prdbki byly pobrane'

do obiektu
badanych prd.beh a
.nie
1) l\lniki badait od.noszq sig wylqcznie do otrzymanych/mo2e
inaczei'
powielane
byt
iak tylko w caloici'
2) Bez pisemnei zgody tiioi"rori"-, sprawozdanie'nie od daty otrzymania sprawozdania.
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L

Kod

Parametr

II Parametru

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka

O go lna hczba mikro organizm 6w
w temp.22oC

025a

nie wykryto

jtk/l ml

Liczba bakterii grupy coli

01la

nie wykryto

jtk/100 ml

Liczba

Es cheri

chia coli

I
Barwa
N

meto da up r o szczona j ako Sciowa
N

Smak
metoda up roszczona j akoSciowa

parame

tryczna

I

Metoda badawcza

bez

PN-EN ISO 6222:2004

0

PN-EN ISO 9308- I:2014-12
+A 1 :2017 -04

nie wykryto

jtkll00 ml

0

052a

< 0,10
(0,10 + 0,04)

NTU

1,0 tl

2+l

mgll Pt

lb

I

nieprawidlowych
zmtan

015a

0s

Zapach

WartoSc

)

I

pN-EN rso 7027-t:2016-09
PN-EN ISO 7887,2012
+Apl:2015-06 Metoda C

061o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

059o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

057 a

767 + 31

pS/cm

2500

PN-EN 27888:1999

054a

7,0 + 0,1

pH

6,5 - 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

PrzewodnoSi elektry czna
wlaSciwa w 25oC
temp. pomiaru 21,6C
korekla za pomo c4 urz4dzenia
do kompensac.ji wplywu temperatury

pH (stghemejonow wodoru)
temp. pomiaru 2l,4oC

wartosciparametrycznepodanonapodstawieRozporz4dzeniaMinistraZdrowiazdniaT
pnezlt;rdzi (Dz.U.22017 r., po2.2294

jtk - jednostka tworz4ca kolonie

grudnia20lTr.wsprawiejakosciwody przeznaczonejdospozycia

).

r) akceptowalny przez
konsument6w i bez nieprawidlowych zmian
ze znakiem,,>" stanowi g6m4 granicg zakesu pomiarowego.
r o zszerzenia k=1.

zynn iku

ancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnych zdarzefioraz innych istotnych fakt6w
dotycz4cych sposobu postgpowania.
Autoryzowal w zakresie
b

adafi mikrobiologicznych

Autoryzowal w zakresie
:

badari fizykochemicznych

:

KIEROWNIK
PMCOWNI W PMEMYSLU

Zatwierdzil
KI E ROWN IK
PRACOWNI W PMEMYSLU
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KONIEC SPRAWOZDANTA Z BADAN
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