
woiew6dzko sro{o sonitorno-Epidemiologiczn0 w Rzeszowie

DZIAT. LABORATORYJNY
35-959 Rzesz6w, ul. wierzbowo l6

tel. l7 g5 2 - 2l r I l, e-moil: Sekretoriot@wsse.lzeszow'pl

TASSRATSRIUM HIGIfiNY KOMUNALNHJ
Frmfiffiwnlm w F rx*rTlYt$ltl

3?*?00 przemy*1, ul. ariacka a, priemysl@wsse.rr;;r**'pl. tel' 16678 88 58 wew' 423

SPRAWOZDANIE Z BADAN NT DL.LHK.P. 9 O 5 2'2'L 49'2022

o Nanta i adres klienta: Gminny Zaklad Uslug Wodnych

ul. Wincentego Witosa 11

37 - 716 OrtY

() podstawawykonania badafi: umowa nr DL.9052 .4.l5.zozz z dnia: 02'03'2022

Protok6lpobraniapr6bekwodyNrPsK'9052.84.20222dnia:09,05,2022

() przedmiot badania: woda przeznaczorre-do spo2ycia .yrz1z,l'ydzi
purur'",.y fi zykochemiczne i mikrobiolo giczne

(.\ cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spoZycia przezltdzi(obszar regulowany prawnie)

() prlbki pobrane i dostarczone przez: pracownika PPIS w Przemyslu

(.) Metoda/ Dokument dotyczqcv pobrania prdbek pN 
l#i:ir"'ik.ro.rr-o.r-ro.

Metod gta zakresem aKredymcJl'

0 Data pobrania: 09'05'2022

o Miejsce pobrania prdbek: wodoci4g Niziny' NizinY Siacja Uzdatniania WodY

Ko d pr 6b ek : lW,lP I 3-198 I 22

Stan pr6bek w chwiti przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do laboratorium: 09'05'2022

Badanie rozpoczgto: 09'05'2022 Badonie zakoriczono: 12'05'2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badari: 12'05'2022

(-) Dane dostarczone przezklienta

Sprawozdanie z badaft zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 34.3 oraz,,badania nieakredytowane

spetniaiqce *v*"sZlir-ioiiipt't-e' dldiLC tzo25:2018-02 oznaczane titerq (N)'

1) dari odnos ?:t :;:::;32',;ff;yo::f:n:io'ouki 
bvtv pobrane

i2 *i :cy! ",1 io,p,oiidonio.
i) Drawo aoJ/ 

DL'LHK'P'e05"J'!l;',"0?'?'

Potsrtt Ggltrnum
Arnrovrlc.lt

AB 343



WYNIKIBADAN

Kod pr6bki: Iil<lPlS- 198122

Parametr E
I p*urnetru

I Wynik bada nial
I rezultat badania ffi @

I param etry czna Metoda badawcza
O golna hczb a mikro organizm6w
w temp.22"C 025a t 10;712t jtk/l ml

bez
nieprawidlowych

zmtan
PN-EN ISO 6222:2004

Liczbabakterii grupy coli 01 la nie wykryto jtk/l00 ml 0
PN-EN ISO 9308- I :20 t4-12

+A I :2017 _04Liczba Es cher i c hi a co I i 015a nie wykryto jtl.Jl00 ml 0

Liczba enterokok6w kalowych I or:a nie wykryto
I

jtkll00 ml 0 I PN-EN ISO 7899-2:2004
I

PN-EN ISO 7 027 -l :2016-09
MgtnoSC E NTU F
Barwa 05 1b

<2
(2+1\ mg/l Pt l)

l)

PN-EN ISO 7887:2012

PN-EN 1622:2006

N Zapach
metoda uproszczona j akoSciowa 061o akceptowalny

N Smak
metoda uproszczona j akoSciowa 059o akceptowalny _ l) PN-EN 1622:2006

Pr zew odnoSd elektry cmra
wlaSciwa w 25oC
temp. pomiaru 21,4C
korekta za pomo c4 urz4dzenia
do kompensac.ii wplywu temperatury

057a 746 + 30 pS/cm

pH (stg Zeniejon6w wodoru)
temp. pomiaru 20,8"C 054a 7,2*9,1 I pft

Stgzenie jonu amonowego 181b mg/l 0,50

Stgzen ie Zelaza og6lnego 17 0a 49 * 10 ttgll 200

50

PN-ISO 6332:2001

_ + Ap I :2016_06 _
PN- C- 04590- 02:1992 3)

Stgzenie manganu l42a <15
(ls + 4) ttgll

H rl*tg:Y.:;3r\":Hr:;ror"oortl"*tt 
Rozpoz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonejdo spozycia

ruau,i,iir.orio;gi;;;;;, ,f.i#?,,iil1#.,,,1T;:i, zatwierdzit

j
I

, 6w i bez nieprawidlowych zmian
, liczbg w badanej objgtoSci

ez Polski Komitet Normalizacyjny

ifit##llirl!;:il6:!ffii^T-;1.,iiil,HlI'#xxtr,-ililffiii};lfl?;:flJ,';,#t?:ffifr,H;i.'",ljff"ilt,io-ugranicazakresupomiarowegow badaniach mikrobiologicznych przedstawiona rl.p"*rose ,oirri,.,on .ostur;;;;;;;;*r rgodnre z norm4 pN-EN ISo 19036:2020_04. 
-

Niepewno66 wyniku badania nie o6ejmuje .tup, ,*i'qrun.lo z pobieraniem pr6bek.w badaniach fizykochemicznych niepewnod6 pomiaru nie-mozi uye stosowinaiato aoaatkowa tolerancja w odniesieniu do wartosci parametrycznych.
w czasie przebiegu badania nie zaobserwow ano Zadnychszczeg6lnych zdarzehoraz innych istotnych fakt6w dotycz4cych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie A r,+^*,_^...^i __. - ,
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