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AB 682

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze
Oddział Laboratoryjny

58-500 Jelenia Góra ul. Wolności 139

telefon:75 6435583 fax: 75 6435574

Nazwa i adres klienta : Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a
58-540 Karpacz

Próbkę/ki do badań prryjęto: Zgodnie ze zleceniem wewnętrznym
nr 3 60 l 1 4 l Zl CHW, 3 60 l 1 4 l Z|MW z dnia 09.09.20 I 4 r.

Miejsce pobrania próbek/kil : Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 82, Apteka
(kran na zapleczu)

Próbkę/ki pobrał: pracownik PSSE w Jeleniej Górze
Próbkę/ki do badań pobrano: 09.09.14r.

Jelenia Góra, dnia 11.09.20'14 r.
oryginał /l€pia-

SPRAWoZDANIE z BADAŃ 832lBw t2014
WoDY

09.09.I4 r.
09.09.14 t. _ 1 1.09.14 r.

Data przyjęcia próbek/ki :

Data wykonania badań:

Opis i identyfikacja próbeVki :

- woda do spożycia
- omakowanie przez próbkobiorcę: 86 (3 opakowania)
- oznakowanieprzezlaboratorium: l782ICHWMWC
- stan próbek: bez zasttzeżeń

zatńerdził:

1.

2.
3.
4.
5.

,, K]I-RoWńlK
, ol olłtolll,il tscdłn łlilff iologirznydl

^ lł. J ,( " -l..'.)"luo, ota- Slfuowczyk

Otrzymują:
1,. klient - 2 egz.
ż.a/a-legz.

Bez pisemnej zgody laboratorium §prawozdanie nie może być powielane inaczej,jak tylko w calości.
Wyniki odnoszą się wylącznie do badanych próbek/ki.
Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transporcie próbeldki.
Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania §pfawozdania.
Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badari objęte zakresem akretlytacji AB 682 oraz badań
nieakr€dytowanych, Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,, * ;
ł naepotrzebne §kreś|ić sEona l z 2



Lp. Badanie fizycme, chemicme i organoleptyczne.
Metoda wg której wykonano badanie

Jednostka
miary

go NDW,) Wynik

1 Mętność (PN-EN lSo 7027:2003 ) NTU 0,20 <0,z0
2 Barwa (PN_EN ISo 7887:2012 ) mg/dm' 5 <5

Zapach (PB-004 wydanie l z dnia 23.05.2008) * Akcepto-
walny

z0

4 pH (PN-EN ISO 10523:2012) 3 6,5-9,5 7,ż + 0,1 ,
rtemD.oomianr 19 0 t)

5 Przewodność elekĘczna właściwa 'J
(PN ENJso 27888:1999)

pS/cm 5 2500 48 +2,
(temp.pomiaru l9,5 r)

6 Amono}vy ion (PN-ISo 7150_1:2002) mgidm' 0.06 0,50 <0.06

WYMKIBADAŃ

l) NDW -Najłyż§za dopuszczalna wańość parameftu w próbce wody wg Rozp, Minisba Zdrowia z dniazg rnuca2007r.(Dz.lJ. nr 6l poz.4l'7)
z późniejsz}łni zmianami ')2) Rozp. Ministra zdrowia z dnia 20 kwietnia 2 0l0(Dz.u.nr 72 poz.466)

3) Niąewność rozsz€żona obliczona dla współczynnika L-2, co odpowiada poziomowi ufnośoi ok.95%, Podana wańość nie uwzględnia niąowności
związanej 2 pobraniem próbki

4) Kot€kta za pomocąurżądzenia do kompensacji łpł,\łu tempetafury do temperafury 25oc
go - 8lanioa oalaczalności
,,*" - badanie niesk€dytowane

Ro\^/
i,|

Autoryzował:
l\,|a 'l-'-., , |1i_.:l;si.l

NDw- Naj\łfżsża dopuszozalna wańość parainetru w próbcę wody wg Rozp. Minist a zdtowia z dnia 29 marca 2oo7r.( Dz.u. ft 6\ poz.4l7\
z pómiejs4,rni zmianami ')
Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 kwiemia 2olo(Dz.u.ff 72 poz.466')
jtk-jednostka tworżąca kolonię

KlE
Lobotoioliulrl

l)

2)

Autotyzował:

KoNlEc

Lp Badanie mikrobiologiczre.
Metoda wg którei wykonano badanie

Jednostka
miarv

NDW|, Wvnik

l Bakterie grupy coli
(PN-EN ISO 9308-1 :2004/Apl :2005/AC;2009)
Test standardo§ry

Llczba jtk/
l00ml

0 0

2 Eschelichia coli
(PN-EN ISO 9308- t:2004/Ap l:2005/AC;2009)
Test standardowy

Licńa jtk l
l00 ml

0 0

3 Clostridium perfringens - (spory)
(Metodyka PZH 2006.czĘść II)

Liczba jtk l
l00 ml

0 0

Sprawozdanie z badan 832lBw l2014

śfton^2 ż2


