
sprawozdanie opracował

ĘBujakp-

zatwierdzam

ct )J,iŁ
RATOElUM cEtlTBALiitG0

Yff::".

fi;H##g]*# a§u/bry
AB 610

UBOMTOR|UM CENTRALNE
BADAN|EWODY

oferuje u§ugiz zakresu pobierania
pńbek i badania wody przeznaczonej
do spożycia, wód powierzńniowch,
podziemnych, źńdlanych i posiada
akrcdytack Polskiego centrum
Akredytąi nr AB 610 obejmującą
zakr€sem pobiercnie próbek wody
pĘeznaczonej do spozycia, a także
oznaczenia:

- mętnoścl
- baw
- azotynóW
- azotanów
- lonu amonowego
- twardości ogólnej
- zasadowości ogólnel
- wapnia
- magnezu
- chla*ów
- przewodnaści e] Właścjwej
, ortofosforanów
- fosforu ogólnęgo
- siarczanów

fluorków
- odczynu
- zelaza ogólnego
- manganu
- chromu ogólnega
- cynku
- glinu
- kadmu

, niedżi, zawiesiny ogólnej
- utlenialnościz KMno|
- ChzT.,
- chloru walnego
- ogólnej liczby mikroarganizmów

w 22 i 36'C
, grupy coli

Escherichia colj
- enterakoków kałowych,
, Clostridia red. siarczyny
- Clostridium perlringens
- Pseudomonas aeruginosa

ponadto poza zakresem akredyteji
Wkonujemy

m. in. .oznaczenia

- selenu
- boru
- baru
- aenu rczpuszczonegp
- BzT5
- suchej pozostałości
- salmonella sp.
- iinne

Labofttoium zatwieńzona pżez
Państwowego Powiatowego l n spektora
sanitamego decyzjąz dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
przem aczonej do spożyci a

spRAWozDANlE z ełołŃ RLlo47l2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient Miejski Zakład WodociąóW i Kanalizacji społka z o.o.
32-650 Kęty ul. M. Kolbe 25a

zlecenie Zlec,enie z dnia 27 .O1 .2012 r. zarejestrowane pod

numerem Ru026l2o12

cel badania Określenie przydatności wody do spożycia

obiekt badań woda pżeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbki1) 27.01.2012 r. godz, 0950

Data dostarczenia próbki 27 ,01 .2O12 r.

Metoda pobrania próbki A PN-lSO 5667-5:2003
PN-EN lSO 19458:2O07

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Mieisce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w laboratodum

Łęki ul. Akacjowa 28 - Szkoła Podstawowa 1o5o212012604

'W

Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienh dane od klienh

Wyniki badań odno§zą się wylącznie do badanej pńbki. sprawozdanb może być powi€lane jedynie w

Óngi. x"ła" inna iomia wykolzystania Wników Wmaga pisemnej zgody Kierownika Laboratońum

centralnego" Strona l z2
lstnieje procedun reklamacji, termin składania rektamacji- 7 dni od odebnnia Wyniku badań

zKJ-5.10,01 Edwja 0ż04.01 ,2010 l,



LABORATOR|UM CENTMLNE
BADAN|E WODY nie z badań nr RU047I2O12

Badania wykonano dn.

WYN|Kl BADAŃ FIzYKocHEMlczNYcH

27 .01 .2012 r.

oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność2 Metoda badawcza

NaJwyższa
dopuszczalna

wa'tość
lub zakres3

Mętnośó A NTU 0,25 t0,03 PN-EN lso 7027:2003 pkt.6 1

Barwa mq/L Pt 5 12 P N-EN l so 7 887 : 2002pk1. 4 Akceptowalna

zapacn zo PB/ud41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,1 r0,1 PN 9ac04ua01 6,5-9,5

żelazo ogólne A mg/L Fe 0,078 ro,012 PBltJclz2 wyd.1 z 10.11:2004 0,20

Jon amonowy A mg/L NH4- < 0,10 P|,i-Iso 71 50-1 :2002 0,5

Ażotany A mg/L Noi l1,6 i1,0 PN-82Jc-u576.08 50

Prżewodność W 25oC A pS/cm 347,4 i7,6 PN-EN 27888:1999 2500

chlor Wolny A mg/L cl2 0,06 r0,02 PB^Jcr21 Wd. 1z 10.02.2004 o,34

Glin mg/L Al. < 0,020 PB/ucł12 Wd. 1z 10.02.2004 0,200
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Badania wykonano w dn.

WYNIKI BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

27 .o1.2012 - 29.Q1.2012 r.

oznaczenie Jednoetka Winik Niepewność' Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

Wartość
lub zakres3

Bakterie grupy coli A jtU100 ml 0 PN-EN lso 9308-1 :20u
+Ap1:20o5+Ac:2009 z
WĘczeniem pkt. 8.4

0

Escherichia coli A jtld100 ml 0 0

clostńdium peńringens A jtu100 ml 0 PB^Ja/37 wyd.2 z 30-12.2010 0

Enterokoki kałcwe A jtU'l00 ml 0 PI,|-EN lso 7899-2:20u 0

.o'.2Ol

Pobrana próbka Wody W badanym zakresie spełnia zaróWno Wymagania fizykochemiczne jak

i mikrobiologiczne stawiane wodzie 
-pżeznaczonej 

do spożycia wzez luĄzi okreŚlone_W_Rozpolządzeniu
Ministra Zdńwia z dnia 29 marca 2ÓO7 r. z póżniąszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz.417; Dz.
U. N72z 2010 poz.466).

2 - Podana niepewność rozszelmna Wynika z niepewności standardow€j pomnoźonej pżez Współczynnik loz9zeżenia k=2, który

dla rozkładu normalnego zap€Wnia poziom ufności W plzybliżeniu 95o/o,
g _ Ń"i*ńŚ."-aopuszczajna *artose'luu zat<res zgodńie'z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. W sPrawie-' 

,vi.jq"ń dothących jakości wody pze.naczoń; do spożyci; pżćz ludzi (Dz, U. nr 61 z2oo7 r., poz. 4,17 , Dz. U. ff 72 z 2010

poz. 466)
4 - w punkcie czerpalnym u konsumenta
A - oznacza metodę badawczą objęią zak€sem akredytacjiAB 610
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