Woiewódzko Stocio Sonitorno,Epidemiologkzno w Rzeszowie

DZIAŁ LABORATORYJNY
35,959 RzeszóĘ ul. Wierzbowo l ó
tel. l7 852 - 2l e-moil: sekretofiot@wsse.tzeszow.pl

ll,

AB 343

Laboratoriuln Higieny Komunalnej
Pracownia w Prz=myślu
Mariacka 4, przemysl@wsse.rzeszow.pl, tel. 16 578 88 58 wew.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR DL.LHK.P.9O5 2.2.259.2021
(*) Nazwa i adres

klienta: Gminny

Zakład Usług Wodnyclr w Orlaclr
ul. Wincentego Witosa 11
37

-116 OtĘ

(*) Podstawawykonania badań: Umowa nr DL.9052,4.6.202l, alleks

z dnia2021-03-15
Protokół pobrallia próbek wody Nr PSK.9052.1 47 .2021 z drlia 202l -08-03

(*) Badany obiekt: woda przeznaQzonado

parametty

fi zyl<oclrem

spozycia ptzezludzi
iczne i

m

i

krobiol og czn e
i

(*) Cel badania: określenieprzydatliości wody do spozycia pl,^zezludzi (obszar regr_rlorł,any prawnie)
(*) Próbki pobrane i dostarczone

przez; pracownika PPlS w Przemyślu

(*) Metoda/Dokulnent dolyczqcy pobran.ia

próóeł,, Instrtlkcja

l<ontroIna IK/PP/SK/Q1/01.

Metoda pobrania próbek
Kod próbek/ (*) Miejsce pobrania próbek; wodociąg Niziny
HK/P/S-47012021
Stan próbek w chwili

rrie

jest

ob_jęta za|<reseln kred1,1ąg;1.

- Niziny - Oczyszczalnia ścieków

przyjęcia: Probka przydatrra do badania

Data pobrania (*) / data przyjęcia próbek do laboratorium; 2021-08-03
Bądanie rozpoczęto: 202l-08-03

/

ż021-08-03

Badanie zakończono: 2021-08-06

Data sporzqdzenia sprawozdania z badań; 2021-08-06

(*) Dane dostarczone przez klienta

WYniki badań parametrów spoza zah,esu akredytacji Nr

l.
2.
3.

AB 343 sq oznaczane literq (N)

l4Jlniki badań odnoszq się wylqcznie do badanych próbek
Bez pisennej zgody laborclloriunl, sprau,ozdanie nie nloże b),ć powielarte inaczej, jalctyllcow calości.
Klient nla Prawo do zlożenia skargiw lernlinie l4 dni od daty otrzyntania sprawozclanict.

DL. l-FI K.

P.

905 2.2.259.202

l

Stl,ona l/2

,,,

WYNIKI BADAŃ
l(od próbki: HKIP lS-41 012021
I(od
paranretru

Parametr

Ogólna liczba
nrikroorgatliztlrów
w22uC w l nrl

Llczba baktetii glupy coli

w

100 nrl

Liczb a Esclrerichia

w l00
N

nl

co1

i

Zapach

Wynik badania

Jędnostka

025a

Nie wyl<ryto

jtk.|)

0l1a

0

jtk

Waftośc
paralnetryczna
bęl,
n

0

061o

akceptowalny

PN-EN ISO 6222:2004

iepralvidlowych

zlllla|l
0

PN-EN lSO

9308-1 :2014-12

+Al:2011-04

jtk.

0l5a

Metoda badawcza

0

_2\

PN-EN 1622:2006
trretoda uproszczol1a

_2)

jakościowa

059o

akceptowalny

Mętność

052a

< 0,10

NTU

7zl

Barwa

051b

<2

mg/lPt

_2\

PN-EN ISO 7887:2012
Apl:20l5-06 Metoda C

05]a

794 +25

pS/cm

2500

PN-EN 27888:1999

054a

7,1 ,Ł

N

Slnali

PN-EN ISO

7

027 -1 :20 l 6-09

\J

Przewodrrość elektryczna
właścLwaW 25 "U
terrrp. 1loln iarrt 23,3

|C

korck(;l za ponlocą ut,ządzcllia
do konlpensacji wpływu

tel11pcf irtur),

Stęzenie jonów wodoru (pH)
tcnlp. 1lon' iat,u 23,0 "C

Ministla Zdtowia

War.tości paranlell,ycznc 1;odano na poclstawie Roz1lorząclzenia
do

l

2)

spożlcia przezhdzi(Dz U.z20l7 r,poz 2294)

.1tk -.i;drlostki trvorzącc kolorlic
akcellLolvaltry przez konstttrrcntórv i bez nieprawidlowych

0,1,

z

PN-EN ISO 10523:201ż

pH

6,5

dnla 7 grudnia

20l7 t' lv sprawie.jakoŚci wody

-9,5

Przeznaczoncj

znliarl

Wartości liczbolvc zc z"nakienl ,,<" Stanowią dolną granicę nadzorowanego zaktesu 1lotrliaror.vego nle tody,
Porlarre rvartości niellervności stanorvią niepcwnośó ro7.s7clzol1ąplzy I;ozionrie Lllhości95% i wspólozynniktr rozszcrzenia
Nieper.vllość wynikLr badania nic obcjnltrje etal;u związanego z pobie ranienl pl,óbck,

k-2

W czasie 1llzebicgu bada:lia llie zaobserwolvano żadnych szczcgólnych z<lavcń oraz innych istotllych laktów dotyczących sPosobu postęPowania.

ALrtoryzowal w zakresle
badari nlikl obiologiczllych

NT

Autoryzował w zakresie
fi zykochemicznych

zatwierdził

badari

KlERo,0/NlK

fuIuiowska

KlERo'vvNlh

PMCOWNlW PMEMYŚLU

Laboratońu
mgr

inŻ.

Komunalnej

lcna Sycz

l(oNIl]C SPRAWOZDANlA
Otrzymują:

PSSE w Przernyslu-

A/a-

1 egz.

I egz.

D L.

LI lK.

P.

905 2.2.259.ż02. l
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-

