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ZAK,RES I\KREDYTACJI NR AB 343 JEST DOSTEPNY NA STRONIE W OW.PL

Laboratorium Higieny Komunalnej wpl.dnia 2 9, 11, ZIJ'12

,

() Nazwa i adres klienta: Gminny ZakladUstug Wodnych
ul. Wincentego Witosa 11

37-716 Orly

() Podstav,awykonania badari: Protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.251.2022 z dnia: 07.t1.2022

() P rz e dmi ot b adani q : w o da przeznaczolrLa do spo2rycia przez l:udzi
parametry fi zykochemiczne

() Cel badania: okre6lenie przydatno6ci wody do spo2ycia przezhtdzi( obszar regulowany prawnie )

() Prdbki pobrane i dostarczone przez: pracownika upowaZnionego ptzezPPIS w PrzemySlu

l.) Mctoda/ Dokument dotyczqcy pobraniaprdbe# PN-ISO 5667-5:2014-10 - -
Instrukcja kontrolna IK/PP/SMI/0I wyd. XII z dn. 2021-01-20.
Metoda pobrania pr6bek nie jest objgta zakresem akredytacji.

() Data pobrania: 07.II.2022

() Miejsce pobrania prdbek: wodoci4g Olszynka
SUW - Olszynka

Kod prhbki : l{J(.lN S-45 4122

Stan prhbekw chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyjgcia prdbek do laboratorium: 07.11.2022

Badanie rozpoczgto: 07 .11.2022 Badanie zakoriczono: 21 .1 I .2022

Data sporzqdzenia sprawozdania z badari: 21 .1 1 .2022

(*) Dane dostarc zone przez klienta

Sprawozdanie z badart zawiera wyniki objqte zakresem akredytacji Nr AB 343 oraz badania nieakredytowane
spelniajqce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oznaczane literq (N).

l) lllniki badari odnoszq sig wylqcznie do otrzymanych prdbels a nie do obiektu z kt1rego te prdbki byly pobrane.
2) Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie mo2e byb powielane inaczej, jak tylko w caloici.
3) Klient ma prawo do zlohenia skargi w terminie l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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WYI{IKIBADAN

Kod pr6bki: HK/R/S-4l 4122

Parametr
Kod

parametru
Wynik badanial
rezultat badania

Jednostka
WartoSd

parametryczna Metoda badawcza

MgfiroSd 052a 0,24 + 0,03 NTU 1,0 l) PN-EN ISO 7 027 -l:201 6-09

Banua 05 lb
<2

(2xt) mg/l Pt _ l) PN-EN ISO 7887:2012
+Apl:2015-06 MetodaC

Liczba progowa zapachu
meto da parzy sta uproszczona;

wybor niewymuszony;
liczbaoceniaj4cych 3

temperatura badan ia 23,2 " C
usuwano w probce chlor

061o
<l

akceptowalny
TON _ l) PN-EN 1622:2006

N Smak
metoda uproszc zonaj ako Sci owa

059o akceptowalny _ l) PN-EN 1622:2006

PrzewodnoSd elektry czna
wlaSciwa w 25 oC

temp. pomiaru 15,8 oC

korekta za pomo cq urzqdzenra
do kompensacji wplywu temperatury

057a 709 + 28 pS/cm 2500 PN-EN 27888:1999

Stgzenie jonow wodoru (pH)
temp. pomiaru 25,1 oC 054a 7,1 +0,1 pH 6,5 - 9,5 PN-EN ISO 10523:2012

Stgzenie jonu amonu 181b
<0,10

(0, l0 + 0,01)
mgll 0,50

PN-EN ISO l49ll:2002
Stgzenie magnezu t4tb 2l !3 mgll 7 -125

Stgzenie azotyn6w 111b
<0,050

(0,050 + 0,013)
mg/l 0,50

PN-EN ISO 10304-l:2009
+AC:2012

Stgzenie azotan6w 1l0b 1,1 t 0,1 mg/l 50

Stgzenie fluork6w 133b 0,16 + 0,02 mgll lr5

Stgzenie chlorkow t2tb 24 !3 mgll 250

Stgzenie siarczan6w 15 1b 27 t3 mgll 250

Stgzen ie Zelaza og6lnego 170a 70+14 psll 200
PN-ISO 6332:2001

+Apl:2016-06

UtlenialnoSd z KI\zInO+ 333b 0,56 + 0,10 mgfl Oz 5r0 PN-EN ISO 8467:2001

Sumary cme stgzenie wapnia
i magnezu (twardoS6 og6lna)

r62b 379 t 42 mgll CaCOg 60-500 PN-ISO 6059:1999

N Cyjanki 126a
<5,0

(5,0 + 1,0)
pgll s0

Metoda Nanocolor nr l-30
dla Epoll-20 ECO

N Stgzenie rtgci 149a
<0,30

(0,30 + 0,04)
pgll 1r0 PN-EN ISO 12846:2012

WartoSci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakodci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r.. poz. 2294 ).
r) akceptowalny przez konsumentdw ibez nieprawidlowych zmian

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,<" stanowi granic7 oznaczalnoSci metody, natomiast rezultat ze znakiem,,>" stanowi g6rnq granicg zakresu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewnoSci stanowi4 niepewnoSd rozszerzon4pny poziomie ufnoSci 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniak=2.
Niepewno3i wyniku badania nie obejmuje etapu zwi4zanego z pobieraniem pr6bek.
W badaniach ftzykochemicznych niepewnoSd pomiaru nie moZe byi stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartoSci parametrycznych.
Woda odniesienia - badanie zapachu (woda dejonizowana); badanie smaku (woda 2r6dlana niegazowana ,,Zywiec Zdr6j")
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Kod pr6bki: HK/R/ S-45 4122

Parametr l) Kod
parametru

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoS6

parametryczna
Metoda badawcza

Stgzenie boru tt4b
<0, 10

(0,10 !0,01)
mg/l 1r0

PN-EN ISO 17294-2:201 6- 1 I

Stgzenie chromu l23a
<5,0

(5,0 t 0,6)
psl1. 50

Stgzenie niklu l45a
<1,0

(1,0 t 0,I) ps/l 20

Stgzenie miedzi t43b
<0, 10

(0, 10 ! 0,01)
mgll 2r0

Stgzenie arsenu l04a
< 1,0

(1,0 t 0,l)
pgll l0

Stgzenie selenu I 50a 1,2 t 0,2 pgll 10

Stgzenie kadmu l39a
<0,30

(0,30 ! 0,03)
pgll 5,0

Stgzenie manganu L42a 6,9 t 0,8 pgll 50

Stgzenie olowiu l46a 3,0 t 0,7 pgll t0

Stgzenie sodu 1 54b 7,6 ! 0,8 mgll 200

Stgzenie antymonu 103a
< 1,0

(1,0 t 0,2)
pgll 5,0

Stgzenie glinu 136a
<10

(10 t2) ttgll 200

Stgzenie metoksuronu 387 a
<0,020

(0,020 t 0,004)
psll

0, l0

PN-EN ISO 11369:2002

Stgzenie symazyny 3 18a
<0,020

(0,020 t 0,003)
lU,gll

Stgzenie chlorotoluronu 695a
<0,020

(0,020 t 0,004)
pgll

Stgzenie atrazyny 227a
<0,020

(0,020 t 0,004)
psll

Stgzenie izoproturonu 28la
<0,020

(0,020 + 0,003)
pgll

Stgzenie prop azyny 732a
<0,020

(0,020 ! 0,003)
pglr

Stgzenie linuronu 383a
<0,020

(0,020 t 0,004) ttgll

Stgzenie metolachloru 297a
<0,020

(0,020 t 0,005)
lu,gll

X pestycyd6w 308a
<0,16

(0,16 + 0,04)
pgll 0,50

Warto5ci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ).t) Badania wykonane we wsp6lpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych.

Uzyskany rezultat badania ze znakiem ,,<" stanowi granicg oznaczalnoSci metody, natomiast rezultat ze znakiem ,,>" stanowi g6rn4 granicg zakresu pomiarowego.
Podane wartoSci niepewnoSci stanowiq niepewnoSd rozszerzon4 przy poziomie ufnoici 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniak=2.
Niepewno5i wyniku badania nie obejmuje etapt zwiqzanego z pobieraniem pr6bek.
W badaniach fizykochemicznych niepewno5d pomiaru nie moZe byd stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartoici parametrycznych.
X pestycyd6w - wyznaczaLaboratorium Higieny Komunalnej; metoda z obliczeri
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Kod pr6bki : HIVR/S-4l 4 122

Parametr l) Kod
parametru

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka
WartoSi

parametryczna
Metoda badawcza

Stgzenie benzo(a)pirenu 230a
<0,0010

(0,001 0 t 0,0003) |Lgll 0,010

PN-EN ISO 17993:2005
zv,tyl. pkt. 8.1-8.3

S t g zen ie b enzeno (b) fl uorantenu 23la
<0,00I0

(0,0010 t 0,0005)
pgll

Stgzen ie benzeno (k) fluoranten u 233a
<0,0010

(0,0010 t 0,0003) ttgll

Stgzenie benzeno(g,h, i)perylenu 232a
<0,0010

(0,0010 t 0,0005) vgll

Stgzenie indeno( 1,2,3-cd)pirenu 280a
<0,00I0

(0,0010 t 0,0004)
lU,gll

334a
<0,0040

(0,0040 t 0,001B)
pgll 0,10

Stgzenie trichlorometanu 328b
<0,00I0

(0,001 0 + 0,0002)
mgll 0,030

PN-EN ISO 10301:2002
Rozdzial3

Stgzen ie bromodichlorometanu 238b
<0,00I 0

(0,0010 t 0,0002)
mgll 0,015

Stgzenie dibromochlorometanu 255a 1,2 t 0,2 $sll

Stgzenie tribromometanu 324a
<1,0

(1,0 t 0,2)
pell

X THM 332a
<4,2

(4,2 t I ,3)
pgll 100

Stgzenie 1,Z-dichloroetanu 207 a
<0,30

(0,30 t 0,06)
pgll 3,0

PN-EN ISO 10301:2002
Rozdzial3

Stgzenie trichloroetenu 350a
<1,0

(1,0 t 0,2)
pgll

Stgzen ie tetrachloroetenu 319a
< 1,0

(1,0 t 0,2)
pgll

X trichloroetenu
i tetrachloroetenu

33 8a
<2,0

(2,0 t 0,6)
pgll 10

Stgzenie benzenu 229a
<0,20

(0,20 t 0,04)
pgll 1r0 PN-ISO 11423-l:2002

WartoSci parametryczne podano na podstawie Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako5ci wody przeznaczonej do spo2ycia

przez\rdzi (Dz. U. 22017 r., po2.2294 ).
r) Badania wykonane we wsp6lpracy z Laboratorium Analiz Instrumentalnych.

Uzyskany rentltatbadaniaze znakiem ,,<" stanowi granicE oznaczalnoSci metody, natomiast rezultatzeznakiem,,>" stanowi g6rn4 granicg zakresu pomiarowego.

Podane wartoSci niepewnoSci stanowi4 niepewnoSd rozszerzon4 przy poziomie ufnoSci 95% i wsp6lczynniku rozszerzeniakA.
NiepewnoSd wyniku badania nie obejmuje etapu zwi4zanego z pobieraniem pr6bek.

W badaniach fizykochemicznych niepewnoSd pomiaru nie moZe byd stosowanajako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartoSci parametrycznych.

E WWA, , THM, E trichloroetenu i tetrachloroetenu - wyzraczaLaboratorium Higieny Komunalnej; metoda z obliczeri

W czasie przebiegu badania nie zaobserwowano Zadnych szcze96lnych zduzeh oraz innych istotnych faL16w dotycz4cych sposobu postqpowania.

Autoryzowal w zakresie badan

Laboratoriunt Higieny Kornunalnej
starszy asystent

il" L',/-* V.r**l

Autoryzowal w zakresie badaf
Laboratorium Analiz Instrumental nych

ll'i il tr. tiil ''-:)'UtiJ/ [''S E K
Laboratorium lrumentalnych

rngv"inz, A clttga-Irfr'62

KONIEC SPRAWOZDAN T A Z BADANI

Otrzyrnu.j4: Klient - I egz.

Na - I egz.
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