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I}cz pisemłej z,gody Sekcji Poboru Prób i orzecznicltł:i orzeczenie nic nroże być porvielane inac;Ęj.iak t],lko \ł całości,

Skierowano .... .t..-.........:..... ... .

F§Zf;NIE 9 P.AKos_gł WoP

Kod
próbki

Miejsec pobrania próbki
Kod punktu poboru

Data pobrania
próbki

§r sprawozrlania z
badań

\,lr protolłołu poboru
nróbki

z0 Karpacz rt}, Wilcza 5 - klarr rv
umvwahri

12.01.2016 I6l|3wlż0].6 HK-3/l6

Próbka zclstała pobrana z uporvażrienia Państivorłego Polł,iattlrłego Inspektora Sanilarnego w .leleniej Górze i
Jośtarczona do laboratorium przez pracorvnika Powiatowej Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej w Jeleniej

litirz,ę,
pomiary wykonane w nieiscl"l Doboru próbki: r
Parametr fi:ryczny iub
clreiniczrv

Jeclnclstka miary Na_iwyższa dopuszczalna
\ł,artość

wynik

clrlor ms/l Cl: 0,3 0.12

L" CharaktervsĘka sldadu fizvko-chemiczneeo zt adanei próbki wody;
Woda przeźroczysta. bez zabarwienia, bez zapacłlu. trezjonów amonowych o przewodności w granicach
norm sanitarnvch,
IL c]haf łkte§,styka skład u nrikrobiologicznego zbadanei próbki wody :

pod wzgledem mikrobiolouicznvm woda nie budzi z,aślzeżeń.
III. Orzeczenie:
płrd u,zględenl nikrobiologiczn_v-nr i fi;ryko-chernicznym w zakresie monitoringu kontrohego rvoda
otlpowiada vryir:aganic,itr sanitarnyln ustalon_v,m łlla lvody przez.naczonej,de spe?.yeia---

porlstawy rrrawne:
Rozporządz.enie Ministra Zdrow-ia z dnia 1 3 listopada 20l 5 r. w sprawie jakości wody przeznaczołej do
spożrycia przez ltrdzi {Dz.U.z2015poz. 1989)
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Bcz pisemnej z,gody Sekcji t oboru Prtlb i ouecznict$a orzęcżenie nig n]oże b_vć powielane imcż€ijak 1},lko w całości,

Kod
próbki

Miejsee pobrania próbki
Kod punktu poborn

Data pobrania
próbki

§r sprawozdania z
badań

\r protokolu poboru
próbki

9 Karpacz ul. Wilcza 9 Hotel Artus -

<ral w kuchni
1ż,al.2016 l5/BW2Oló ilK_3/ló

Próbka została pobratra z upowaźnienia PŃst\łowego Powiatorł,ego Inspektora Sarritarnego w Jelenie.i GÓrze i
lostarczona do laboratorium pt,zez pracorłnika Powiatowej Stacji Sanitamo, Epidemiologicznej w Jeleniej

3ótze,
pomian rłnykonalte w llrieiscu poboru oróbki: ł
Parametr fią-cany lub
chenriczttv

Jednostka miary Naj*,yższa doptl szczalna
rvańość

wl,nik

chlor mrlll Clz 0,] 0,15

L Charaktenstyka składu fizyko-chemicz;neqo zbadanei próbki wodv:
Woda przeźrocz,,-sta. bez zabarwienia, bez zapachu" lrez jonórv amonowych tr przewodności w panicach
norm san itarnvch,
lL Chafaktenstvka sldadu nikrołliologicznego zbadanei próbki wody:
poil rvzsledem miklobioloeicznvm woda nie budzi zastrzężpń.
III. Orzeczenie:
Pod względeni nrikobiologicznynr i fiąvko-chenricznyn w zakresie monitoringu kontrolaego woda
otloowiada wymaganionr sanitarnylrr ustalonrl,m dia rvody prz,eznac76ąi{e*poiryeia. ,

Pod§tawY DHwne:
Rozporząrlzenie Mini§tra Zdfowia z dnia l3 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przemaczonej do
społcia plzez ludzi (Dz.U, z 20l 5 poz, 1989)
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Bez pisemnej zgody Sękcji Poboiu Prób i orzecznictrła orzeczenie nie rnoże być porviolalę illecżcj jak tltko § cafości.

Kod
próbki

Miejsce pobrania prłibki
Kod punktu poboru

Dala pobrania
próbki

Yr sprawozdania z
badnń

§r protolłolu poboru
nróbki

8 Karpacz u}. Olimpijska 8 , kran tł
tuchni

|z.01.ż016 I4|Bwlż0]16 HK_3/ló

Próbka została pobrana z upoważnienia Państrvowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze i
lostarczona do laboratorium przez pracowaika Powiatolvej Staqji Sanitamo - Iipidemicllogicznr.li w Jeleniej
[]órzę,
PomiaĄ lvykonalle w mieiscu poboru próbki: t
Parametf fizv"czny lub
chelriczlry

Jednostka miary Najlryższa dopLl szczalrra
wartośó

wl,nik

clrlor mdl CL 0.3 0.28

I. charrktervstvka skłrdu fizvko-chemicznepo zbadanei oróbki wodv:
Woda przeź,ocąvsta. bez zabarwienią lrez zapachu" bezjonów amtrnow;-ch o przewodności w grunicach
norm sallitarnvch.
lI. charakterystvka sklałiu nikrobiologicznego zlratlanej próbki wody:
pod wzsledem mikrobiolosicznvm r.voda nie budzi zastrzeżeń,
fII. Orzeczenie:
Pod rvzglgdenr nrjktobiologicalyni i fizrko-oherrlicznym w zakresie monitoringu kontrolnego rvoda
odoowiada lvylnaganionr sanitarnyln ustalon}m dta rvody prz,ezlaczonqi{e-sp<rĘpi+- ,

porlstawy orawne:
Rozporządzenie Ministra Zdlowja z dnia 'l3 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożvcia p,żez ludzi (Dz.U. z 20l 5 poz. l989)
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( hŁYą
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C,

Oplacolvała;
Joanna Pawiłoić

l3ez pisenur,.i zgo<ly Sekcji lbboĘ |rób i olzecznictrła orzeczenię nie noż-e b},ć poq,iclane irlaozeijak l_Vlko w całości.

Kod
próbki

Miejsce pobrania próbki
Kod punktu poboru

Data pobrania
próbki

\r sprawoztlania z
bądnń

\r protokołu poboru
próbki

l7 (arpacz, ul. Konstytucji 3-Maja 82,
Ąpteka - kran na zapleczu

12,01.20l6 13/BW2016 aK-3/ló

Pńbk" ,*t"ł"-Ńalla Ż iipowaznienia Państrvowego Porviato,1vego Inspektora Sanitanrego rv Jelenie.i GÓlze i
loslarczona do laboratorium przez pracownika Powiatolvej Stacj i Sanitamo - Epidemiologiczrrej w Jeleniej

_rorże. }
Pumifln \\,\ Lt)nanc rł nlieirctt poboru próbki:

Parametr fizyczrry lub
chemicznv

,lednostka miarv Najwyższa dopuszczalna
lvartość

w5,nik

clrlor mpr'l Cl. 0.3 0,:8

L Charakterystyka sldadu lizyko-chemicznego zbadanei próbki wody:

Woda przeźroczysta, bez zalrarwienia. bez iinpachu o zawaltości jonów alrronowl'cli i przelvodnoŚci w
t.an icach norlrr sanitarnvch,
II. Charakterystyka składu mikrobiologicznego zbadanej próbki wody:
pocl wzqlede,m mikrobioloqicznvtn r.voda nie budzj zaśtrzężeń.
lII. Orzeczenie:
Pod względenr rrrikobiologiczlyrn i fizyko-chemicmym w zakresie menłorĘł <+ntrolnęo wod*
oduowiada uymaganiom sanitamyn ustalonym dla \§od1, przezlaczone.i dcl spożrycia.

podstnlvy prawnc:
Rozporząeizenie Ministra Zd1,or.via z dnia i 3 listopada 201 5 r. rv sprar,vie jakości rvody przeznaczonej do

spclłcia Drzez ltrdzi (Dz.LI. z 20l5 poz. 19&9)


