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LABORATOR|UM CENTMLNE
BADANIE WODY

of€ruia uslugi z zakresu pobierania
pńbek i badania wŃy przeznaczonej
do spożycia, Wód powiezchnbwych,
pońbmnych, źńdlanych i posiań
akrcdytąę Polskiega centrum
Akędytacji nr AB 610 obejmująą
zakr€sam pobieranie próbek Wody
plzeznaczonej do spożycia, a także
oznaczenia:

- mętnoścj
- bar|y
- azatynÓw
- azotanów

jonu amonowega
twardości agólnej
zasadowości ogólnej
Wapnia
magnezu
chloŃów
p rze Wodno śq el. właściwej
ońofosforanów
fosforu ogólnego
siarczanów
fluolków
odczyńu
żelaza ogólnega
manganu
chrcmu ogólnego
cynku
glinu
kadmu

miedzi
zawiesiny ogólnej
utlenialnoś;ci z KMllo 4

ChZTcl
chloru Walnego
og ólnej I i czby n,J i kraarga n i zmóW
W 22 i36,C

- grupy coli
- Escherichia coli
- enterckoków kałowych.

Clostlidia red. siarczyny
- clostridium perftjngens
- Pseudomonasaeruginosa

ponadto poza zakres€m akredytacji
Wkonui€my

m. in. .oznaczenia

- §e/onu
- boru
- baru
- tlenu rozpuszczonego
- BZTs
- suchej pozostałogi
- salmonella Ę.- iinne

Laboratoium zatwiańzone zez
Państwowego Powiatowego I n spekton
sanitamego decyzjąz dnia 05.01.2012 r
iest uprawnione do badania wody
pżeznaczonej do spożyci a

fi;H",łł#r';lł# #.§ U/bry
spRAWozDANlE z głołŃ RL/688/2o12

Temat Badanie próbki wody

Klient AQUA S.A
43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 23

Zlecenie Zarządzenie nr 28 Prezesa Zarządu AQUA S,A.
zdnia29.12.2011 r.

cel badania Określenie pzydatności wody do spożycia

obiekt badań woda pzeznaczona do spożycia

Próbkę pobrał Pracownik Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Data pobrania próbkit} 04.09.2012 r. godz. 0730

Data dostarczenia próbki 04.09.2012r.

Metoda pobrania próbki PN-lso 5664:2003
PN-EN lSO 19458:2007

lnne istotne informacje na temat próbki:

Brak

Mieisce pobrania/opis próbkil) Nr próbki
w taboratorium

Kęty ul. M. Kolbego 25 - hydrofornia 1476212090419

sprawozdanie opracował
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Wydrukowano 2 egz.

Klient egz. - oryginał
RL egz. - kopia

klienta dane od klienta

Wniki badań odnoszą sĘ Włącmi€ do bddanej pńbki. splawozdanie może być powielane jedynie w

óngi. xazaa inna ionia ,ityi.oayłania Wników wymaga pi§mnej zgody Kierownika Laboratoium
C,entralnegp' strona l 22
lstnhje wcedura r€klamacji, tarmin składania reklamacji- 7 dni od odebrania Wniku badań
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LABORATOR|UM CENTRALNE
BADANIEWODY Sprawozdanie z badań nr RL/688l2012

Badania wykonano dn.
vVYNlKl BADAŃ FEYKocHEMlczNYcH

04.09.2012 r.

oznaczeni€ Jednostka Wynik Nlepewność2 Metoda badawcua

Najlvyż9za
dopuszczalna

wańość
lub zakres3

Mętność A NTU < 0,10 P|LEN lso 7027:2003 pR,6 1

Barwe mq/L Pt 0 PN.EN l so 7 887 : 2o02pd. 4 Akceptowalna

zapach zlslcl2l PB/Ua41 Wd.1 z dn. 22.08.2007 Akceptowalny

Odczyn 7,5 ż0,1 PN 9ac0454a01 6,5_9,5

Żelazo €ólne A mg/L Fe < 0,020 PBĄJj22 Wdj z 10.11:2004 0,20

Jon amonowy A mg/L NHł* < 0,10 PNJso 71 5G1 :2002 0,5

Azotany mg/L No3 2,4 PB/Uż/02 Wd. 1z 10.02.20u 50

Pzewodnośćw25oC A pS/cm 209,7 14,6 PN-EN 278a8:1999 2500

chlor Wolny A mq/L Clz o,22 Ń,o2 PB/Llc2s Wd. 1z 10.02.2004 o,3o

Glin mg/L Al. < 0,020 PB/uc/12 Wd. 1z 10.02.2004 0,200

o,o Kig _rwnlka L -lncr3tL-.IiLjt1,1' oł. oęa.€rz-
,,,r,, n * d{ł- r,,,,.,,,****,,,;ń;;

Badania Wykonano W dn,
vllYNlKl BADAŃ MlKRoBloLoGlczNYcH

04.09.2012 - 07 .09.2012 r.

oznaczenie Jednostka t|rynik Niepewnośćz Metoda badawcza

Najwyższa
dopuszczalna

wańoóć
lub zakrcs3

Bakterie grupy coli A jtul00 ml 0 PN-EN lso 930&1:20u
łApl:2005+Ac:2009 z
wyŁ+zenien pk. 8.4

0

Escheńchia coli A jtld100 ml 0 0

clostńdium peińngens A jtk/100 ml 0 P Uc/37 wd.2 z,30.12.2010 0

Enterokoki kałowe A jtld100 ml 0 PN-EN lso 7899-2:2004 0

Ogólna liczba mikroorganizmów A
w 36i2 "c po 48h

jtld1 ml 0 PN-EN lso 6222:20u

ogólna liczba mikroorganizmóW;";źńócń;ż; A jtUl ml 0 PN-EN lso 6222:2004
Bez

n ieprawidłowych
zmian

Spr. 1a lrsta |;,bcrafii

o7.o€..lorł auą
iri: Maria [''ral:ak

autoryzo,r/ał

Pobrana próbka Wody w badanym zakresie spełnia zarówno Wymagania fizykochemiczne jak
i mikrobiologiczne stawiane wodzie pzeznaczonej do spożycia pzez ludzi określone W Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r, z późniejszymi zmianami (Dz. U. nr 61 z 2007 r. poz. 4'l7;
Dz. U. nr 72 z 2010 poz. 466).

3 - Nalwyższa dopuszczalna Wańość lub zakres zgodnie z Rozpożądzeniem Minist?zdlov/ia z dnia 29.03.2007 r. W sprawie Wymagań
dorczących jakości wody pżeznaczonej do spoźycis pżez ludzi (Dz. U, nr 61 z2007 l., poz. 417; Dz. U. nr 72 z2010 poz. 466)

' - Podana niepewnośó lozszeżona Wynika z niep€Wności siandardowej pomnoźonej pzez W§półczynnik rozszeźenia k=2, który

dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufnościw pźybliżeniu 95%
4 
- w punkcie czerpalnym u konsumenta, A - oznacza metodę badawczą objęą zak€sem akredytacji AB 61o
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