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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR s8/741'l7lo8/2o17
Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 1294

Podstawa
Zlecenie z dnia. 2417-01-20, numer systemowy: 17002461
I obszar regulowany prawnie

cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodnoŚci

Ż wymaganiami

Miejsce poboru

Nr laboratoryjny

/

Nr laboratoryjny

Data pobierania

045960/08/2017
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Barwa: brak
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19458:2007 (A

Zapach b.ak
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zgodnie z harmonogramem
badań

2017-08-09, godz.)7.1o

2017-08-09

Data zakończenia badań
2017-08-11

dostarczenia do laboratorium nie budz zasllzeżeń
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PN-lSO 5667-5:2003, PN-EN ISO

wykonana podczas pobierania próbki
MętnoŚc:

Plan pobierania:
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ldenMikac.la metody
badawczej

Oznaczany parameta

.

PN EN rSO 1A523 2012 (A)

pH

Przewodność elektryczna
Właściwa(PEV\ł w temp 25'c

10,3

473

PN EN 27888:1999 (A)

}rS/cm

NTU

PN EN tSO 7027 2003 (A)

< 0,'10

mgPVl

PN-EN ISO 7887r2012 (A)

<5

Ljczba proqowa zapachU (ToNł

PN EN 1622 2006 (A)

<1

L czba progowa smaku (TFN0

PN'EN 1622:2006

<1

Mętność

ISO 15923-112013
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Jt(/100'11

czba bakterii grupy coli

iUd100ml

Liczba Escherich a coli
jtld100ml
N
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0,05
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KM

KM

65 955'zr
<2500s)

7)u 3

KM
KI\I

KM
KM
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0,50

PN-[N ISO 9308 ' 24 412(A\
PN-EN ISO 9308-1:2014'12 (A

liczba ]ednostek tvvorzących kolonie W 100 rn
od nje z Rozporządzen iem M]n istra zdlÓwia z 13

23

1 1

'2015
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W sprawie

jakośc Wody przeznaczonej do spożycia przez

L]dzl

19Bg)

koroŻyjnych wody
Parametr pow nien byc lwŻgLędniony przy ocenie agresylvnych właściwości
Akceptowalny pżez konsL]mentów i bez n eprawrdłowych zrnjan
korozyjnych wody' oznaczana W temperaturze 25'c
Parametr pow nien być lwzględniony przy ocenie agresylvnych właściwoścj
DopUszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kole]nych próbkach' do 5% próbek w ciągu roku'

Norma/procedurabadawcza
PN-EN '622
o bjaśnie

(A)

KM
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(Dz U 22015r, poz.
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(A)
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Data, wersia i/lub informacje dodatkowe
:

2006

Meloda uproszczo_a' par7ysta wybó'n ewv^1Jszo_Y

-

ia:

A - metodyka akredytowana
Pszczyna
Miejsce Wykonania badań TE - teren
Wartośc Wyn kóW badań poprzedzone znakiem rnniejszośc (<) aznacząą uzyskan e wyniku ponizej dolnej granicy oznacza nościmetody
N]epewność metody badań fizyko-chemicznych okreś]ono jako niepewnośćlozszerzoną' Współczynnik rozszerzen a k=2' poz om ufności 95%
N epewnośćrozszerzoną podano dla analizy'
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