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Ocena czą§tkowa jakości wody pobranej

dnia 24 sierpnia 2015 roku

w Mikułowej- SU\ry- woda uzdatniona

- kurek czerpalny w hali pomp

}tra podstawie sprawozdania z badar,ia wody Nt 329lZ z dnia 25 sierpnia

stwierdza się co następuje:

Pod względem badanych parametrów fizyko-chemieznych (dotyczy: mętności

manganu) woda odpowiada wymaganiom higierriczno-sanitarnym, jakim

odpowiadac łvoda pTzeznaczona do spożycia przęz iulzi,

Podsta-wa praw,na:

Zgotzelec, dniaZl sierpnia 2aI5 roku
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ptzęz1aczonej do spożycia przez luózi {Dz. u. Nr 6 1, poz. 417, z pażn. zrl.}
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SPRAWOZDAN|E Z BADAł\IIA WODY ttr 329lZ
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. LaboratoriUm nie Uczestniczy W pobieraniu 
' 
transporcie próbek,

, Wyniki z badań odnoszą się \ryytącznie do badanej próbki,
. Sprawozdanie nie moze bvc powielane lnacze] ]ak tylko w całoścr
. K]]ent n-ia prawo do :ek|amacj] W terminie ]4 dni od daty potwierdzenia ctrzym3nia spravlozdani:
. W irakcie iealizacii ba,.jan i-]]e !i!,stap]ly Zadnc szczegóiile okoliCZllości rnOqace WołVĘąc na W:r'nIk Łonaa!tr:] a]aO.il] a
. DokUrlent) lzapisy dotyCZąCe badanla ol3Z badanej/ych próbkl/ei,, nie L] ete iV l Iie]Szyrn raporcle nizłclll[\,/\,.]a.]a :]i]] .:/
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? a,łliatłvł a §tacja Sanitarno-Epidemiologiczn* i,,ł ź:;olzł;icu
Laboratorium Monitoringu §rodgwiska
59-900 ZGORZELEC ul, Warszawska 11

tel. 75 64 94 525, fax75 64 9Ą 529
oryginał - kopia

zleceniodawca
"SUPLAZ" sp. Z o.o

NaZWa firmy - imię i naZWrSko

59,975 SU]ikolv

kod pocztowy, mieiscowosc

u] Pocziowa 7a

U]ica, nr

Nr próbki nadany przez
próbkobiorcę

192

Nr próbki
próbkobjorca Pracownik sekC]i Higieny

KomUnalnei PsSE

Rodzaj próbki Woda do Spożycia Stan próbki PraWidłowy

Pochodzenie próbki
SUW l\,4ikułowa Wocla uzdatniona - kurek CZerpalny W ha]i pomp

okreslen -. inie]sca l punktu pobrania próbk

PróbKę pobrano
24 08 15

data
Kod nadaliy próbce W laboratorium

329lZ

Kod próbki

Próbkę dostarczono
24.08.15

data
Próbkę badano wg zlecenia wewnętrznego

28llHYJZglZl15
Nr Zlecenia WeWnętrZnego

Badania rozpoczęto
24,08.15

data
Badania zakończono

24.aa.15

data

kierunek badanja

oqólna ]iczba ko]onir na a(]3rZć

odZ!łVCZym W ter],}peraiU iZe
36'C W 1 ml Wody A

,]'Vjetoda badawcza _

PN EN jso 6222.2aa4

_ ,_ r, cir,csl[ł 
]

jtk'/ ] nri

, -----,'.'-*-

ogólna licżba kolonii na agarze
odżywcżym W temperatUrze

22"C w 1 ml wody A
PN-EN lso 6222:2004 ltk-/-1 ml

obecnośc l liczba bakterii grUpy

coli W ,100 ml Wody A
PN-EN lSo 9308 -1: 2004

+Ap1:2005 +AC:2009
jtkt/ 100 mi

obecnośc I liczba Escherichia
coli W 100 ml Wody A

PN-EN lSo 9308 -1: 2004
+Ap1:2005 +AC:2009

jtk'/ 100 ml

obecność i Iiczba enterokoków
kałowych W 100 ml Wody A PN-EN lSo 7899-2:200Ą jtk-/ 100 ml

obecnośc i l czba clostridi u m
peirinqens W 100 ml WodV A

RozporządZenie MiniStra Zdrowia z
dnia 20 kwietnia 20,]0 r

(DZ [] Nr 72 9oZ 466) Załączn k 98
jtk-/ 100 ml

Z.9t,,drrość orvglnahrn



Analiza
Wynik badania Niepewnośc

0,35 r 0,05
kierunek badania Metoda badawcza Jednostka

Mętność A pN_EN lso 70z7-.2aa3 NTi]

Barwa A PN-EN ISo 7887,.2012 p.7 rnq/l Pl

Zapach
PB 01.00 00, edycja 3

Z dnia 1B.03 2015 r

Odczyn pH A
(temp, 25'C)

Korekta Za pomocą UrządZenla do

kompensacji wpływu tcmperalUry
)^.irpi WVnikll oodano lempetatUl

PN_EN lso 1a523201?-

Przewodnośc WłaściWa A (temp.

25" C)
Korekta Za pomocą urządzenia do

kompensacji Wpłylvu temperatury

Ponizej Wyniku podano temperaturę

PN-EN-27B88: 1 999 pS/cm

+
stężenie Sumaryczne Wapnla l

magnezu (TwardoŚĆ ogólne) A
PN-ISO 6059: 1999 mg/l

mg/|
t

Stężenie Wapnia A PN_l§U

steżenie magnezu A
PN-C-04554-4: 

,1999,

Załacznjk A
m9/l

steżenie chlorków A PN-lso 9297: 1994 m9/l l

p9i l
Steźenie żelaza ogolnego A

5

+
Stężenie manganU ogólnego A PN-92/C,04590 03 pq/l

Stężenie jonu amonowego A PN-lSo 7150-1 2002 mg/l

Stężenie azotynoW A PN,EN 26777, 1999 m9/l

rng1|Pl.]-82lC 4576 |B

lndeks Mn PN-EN lSo 8467.2a01 mg/|

siarczanv PN-lSo 9280 2002 mgll

Fluork j

PB-03,00,00 edycja 3

Z clnia 18 03.20i 5 |

_i

rng/1

oddZiał Laborato.vIny
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s|rona 212

- kod próbki 329/Z
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- ]il,. - jednostka iwot:laca Kolol-]|e

"- glanicaoznaczaincści
Podana Wańośó niepewności nie uwzględnia niepewncści Zwlązane) Z pobielaniem 

!::?:^ _.
podana niepewnośc rozszerzona wynika z niepewności standardowej złożonej pomnoźonej plzez współczynrtil,,rozszefzenIa l(=2, klory dia rozkłaqu

normalnego Zapewnia poziom Ufności W przybliżeniu 95 %

MetodySpełniają\,vymaganiadotyczącemetodokreślonychwRozporządzeniuMiniStraZdro'wiazdnia29rnarca2ao7r,(Dz,U'2aO7Nr6lpoz4.i7.DŻ
U,2O10Nr72poz.466) orazWRozporządzeniulvllnistraSrodowiskazdnia27 listopada2oO2r (DzU,2002Nr2O4poz,1728),
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PSSE w Zgorzelcrr LMŚ, sprawozdanie z badania wody nr 329/Z


