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SPRAWOZDANIE Z BADAN NT DL.LHK.P.g
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52.2.288 .2022

g Nazwa i adres klienta: Gminny Zak\ad Uslug Wodnych
ul. Wincentego Witosa 11
37

-

716 OrtY

o podstawawykonania badari: Umowa nr DL.9052 .4.15.2022
'

z dnia: 02.03.2022

protok6l pobrania pr6bek wody Nr PSK.9052.170.2022 z dnia: 09.08-2022

t b ad an i a : w oda przeznaczona do spo Zycia przez ludzi
parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne
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p r z e dm

g

regulowany prawnie)
Cel badania: okreslenie przydatnosci wody do spo2ycia przezhtdzi(obszar

i

o

$ prfubki pobrane i dostarczone przez: pracownika upowaznionegoprzezPPls w PrzemySlu

o Metoda/

Dokument dotvczqcv

pobraniaprd"t

iilff-";1'J;:#y#iilJit,Hi#i.'i,'#7dn.z0z1-ot-zo.
Metodapobraniapr6bekniejestobjgtazakresemakredytacji.

()

Data

o

Miejsce pobrania

pobrania: 09.08.2022

Kod pr6b
Stan

ek

prdbek:

Hi":'3f"3a%raat ia,ia wodv

: HKIP I 3-404 122

pr1bekw chwili przyjgcia: przydatne do badania

Data przyigcia prdbek do laboratorium: 09 '08'2022

Badanie rozPoczgtoi

09 .08.2022

Badanie zakoriczono

: 12.08 -2022

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

Dane dostarczone przez klienta
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WYNIKIBADAN
Kod pr6bki : Iil<lP I 3-404 122

Parametr

Kod
I parametru

I

Wynik badania/
rezultat badania

Jednostka

Ogolna ltczba mikroo r ganrzm6w
w temp.22oC

025a

nie wykryto

jtldl ml

Liczba bakterii grupy coli

01 1a

nie wykryo

jtV 100 ml

Liczba

Es cher ichi

a

i

Wartosi
parame

tryczna

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

jtk/100 ml

0

MgtnoSC

052a

0,24 + 0,04

NTU

1,0 tl

Barwa

05

mg/l Pt

_ l)

N

Zapach

rnetoda

upro szczonaj ako Sciowa

N

Smak

_

rqgtoda upro szczonaj ako Sciowa

<2
(2+ t)

PN-EN ISO 7 027 -l :201 6-09
PN-EN ISO 7887:2012

14p l:2015-06 Metoda C

06 1o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

059o

akceptowalny

_ l)

PN-EN 1622:2006

pS/cm

2500

PN-EN 27888:1999

pH

6,5 - 9,5

PN-EN ISO 10523:2012

PrzewodnoSc elektry czna
wlaSciwa w 25oC
temp. pomiaru 2l,7oC

PN-EN ISO 6222:2004

0

nie wykryto

lb

Metoda badawcza

bez

nieprawidlowych
zmtan

015a

coI

I

I

* 34

057 a

838

054a

7,7 + 9,1

korekta za pomo c4 urz4dzenta
do kompensacji wplywu temperatury

pH

(stg Zeniej onow
temp. pomiaru 2l,7oC

wodoru)

wartosci parametryczne podano napodstawie Rozpoz4dzenia Ministra zdrowiaz dniaT grudnia 2017 r. w sprawie jakodci
wody przeznaczonej do spo2ycia
pnez fudzi ( Dz. U. 2 20 17 r., poz. 2294 ).
jtk - jednostka tworz4ca kolonie
I) akceptowalny przez
konsument6w i bez nieprawidlowych zmian
akiem,,>" stanowi g6m4 granicg zakresu pomiarowego.
ku rozszerzeniak=2.
w odniesieniu do wartoSci parametrycznych.

w

czasie przebiegu badania nie zaobserwowano 2adnych szczeg6lnych zdarzeh oraz innych istotnych fakt6w
dotycz4cych sposobu postgpowania.

Autoryzowal w zakresie
badarl mikrob iologiczny ch :

Autoryzowal w zakresie
badarl fi zykochemicznych
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