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Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-rnA Śar1kntłinc

Podśtawarealizacji
'18003600
Umowa z dnia: 2018-01-23 nr 50/2018/RK, numer systemowy:

Obszar badań:

obszar regulowany prawnie

Cel badań:

dla potrzeb potwierdzenia zgodności z wymaganiami

opis próbek
Nr laboratoryi.ny
nrńhki
069460/08/201

Źlecp-niodar^rcv

I

Data.

069460/08/201 8

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Skarbkowej
Uiecie Po uzdatnieniu
Dane związane z pobieraniem próbek

Nr laboratoryjhy

próbki

Próbka:

Miejsce poboru,l etY'kieta

pobierania

201 8-08-29,

godz1o:S2

Próbkobiorca

Metoda pobierania

Piotr Szewczyk - Przedstawiciel
Laboratorium

PN-lSO 5667-5:2003 (A) (W);
PN-EN ISO 19a58:2007 (A)

ocena organolept1rczna wykonana podczas pobierania próbki
Barwa:

Zapach: brak

MętnośÓ: brak

brak

Plan pobierania:

zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium

Data zakończenia badań

Dala rozooczecia badań

201 8-09-03

2018-08-29

201 8-08-29, godz.17 :40

Uwagi
Stan prÓbki W chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastzeżeń

SGS Fo!:ka Sp. z o.

Sporzadził:

o.

mgr inz. NataliaBulińska

0l"248 Włrszłwa. ul. Jairc Kazimierza 3

tllp: i860005608
Laborłic rlum śroctowiskowe
Hea;rtr & Safcty
-E-nr.irc:rrtunt,

-^
133-200

lcl.

Ps:rrrna' ul' cieszyńska

32 449ZSO0;

IĄu}"ił{'"

52a

Specjalista dY. projektów środowiskowych

tax 32 4472072

oryg'nał powierdzony WłaSnoręcznym podplsem;
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OznaczanY Parametr

ldentwkacia metody

Jednostka

badawcŻej

Wyniki badań
069460/08/2018

PrŻewodność elektryczna
właściwa(PEW) w temp'

sS/cm

PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS)

25'c
NTU

l\,4ętnoŚĆ

mgPUl

Barwa
Liczba progowa zaPachu (TON)
Liczba progowa smaku (TFN)

ogólna liczba mikroorganizmóW w
temperaturze 22C!2C' 68Ł4h
Liczba bakterii gruPY coli

Jtki

lml

itk/100m1

PN-EN ISO
(A),(zPs)

7

027 -1 :2O1 6-09

Jtk/100m1

poz.2294)

'.lc

7) 2.1C,

5) 2.1C,

Dopuszczalne
rivańości 1pos1

;o
N

a
o

wskaŹników

f

6.5-g,56)isl'lc

530

r53

TE

<

0, 1I

r0,06

PS

Zalecany zakres
wańości
ł
dÓ 1 0 7) z'1c'

PN-EN ISO 7887:2012:

<5

Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
PN-EN 1 622:2006 (A),(ZPS)

<1

PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS)

<1

PN-EN ISO 6222:2004 (A),(ZPS)

<1

2S0O

6)

i

10) z

lL

5) 2.1C, A*

PS
PS
PS
PS

bez
nieprawidłowych

'

0

PN-EN ISO

2\ Ż'1C

PS

O1)''

PS

0

9308-1 :201 4-1 2+ A1 2017-04

0

PN.EN ISO
9308-1 .20 1 4/A\ /7PS)

jttłl oor.'l - ri"'o" 1ednostek tworzących kolonie w 100 ml
z 07 .12'2017
N DS _ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia
ó; l s)

5:

o

TE

(A),(zPS)
Liczba Escherichia coli

o-!

t0,2

8,'l

pH

Niepewność
rozszerzona

r

1

2+

A1 :201

7

-04

jako ściwody przeznaczonej
' w sprawie

do spożycia pŻez ludz| (Dz' | ' z 2017l ''

korozyjnych Wody' W odniesieniu do wody
Parametr powinien być Uwzg|ędniony przy ocenie agresywnych właściwości
zostać obniżona do 4,5 iednostek pH' Dla wody
może
minimalna
wańość
pojemnikóW
niegazowanej rozlewanej do butelek lub
wańośó
W dltlenek węgla lub sztucznie Wzbogaconej ditlenkiem Węgla
bogatej
z
natury
pojemników
lub
butelek
do
rozlewanej
minimalna może byc niższa.

Wańości parametryczne]
W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej na|eŻy dąŻyć do osiągnięcia
po Uzdatnieniu; AkceptowaIna przez konsumentów
w
wodzie
mętności)
nieprzekraczającej 1,0 NTU (nefelometrycznych lednostek

A'

A'

i

bez nieprawidłowych zmian.
_ do1 5 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentów i bez
Pożądana WańoŚć tego parametru w wodzie w kranie konsumenta
nieprawidłowych zmian.
Akceptowalna pŻez konsUmentów i bez nieprawidłowych zmian'

Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie pzekraczała:
_ 1o0 jtk /1 ml w Wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej'

2) z.1C

6)

i

10) z.1C

1\ z.1C

200 itk /1 ml w kranie konsumenta.
oC
właściwościkorozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25
Parametr powinien byó uwzględniony przy ocenie agresylvnych
<
bakterii grupy coli 10Jtk
Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL)' W przypadku wykrycia
w związku z s 2'1 Ust' 4
(NPLy1 oo ml naleŻy WykonaÓ badanie parametru E'coli i enterokoki

-

rozporządzenia.

Data,

Norma/procedura badawcza

weĘa i/lub

informacje dodatkowe

objaśnienia:

A-metodykaakredytowana,W-normawycofanapzezPKN'zastąpiona'ZPS-BadaniaWykonanometodamizatwierdzonymipzezWłaściwego
PPIS (Tychy, decyzia nr 1 7/NSiHK.4560-7 4d 17 z dnia 25j 0 201 7 r'\
t

_
Miejsce wykonania badań: TE - teren; PS Pszczyna
granicy oznaczalnoŚci metody'
mniejszości (<) oznaczają uzyskanie wyniku poniżej dolnej
znakiem
poprzedzone
badań
wynikÓw
Wańości
rozszeŻenia k=2; poziom ufności 95%'
WspÓłczynnik
rozsz'erŻoną'
jako
niepewność
określono
NiepewnoŚć metody badań fizyko-chemicznych
NiepewnośĆ rozszefŻoną podano dla analizy'

AutoryzoWał:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Działu Analiz Nieorganicznych

SGS Płj;ka Sp. z o'

01-2.{8 Warszrw:t. ul.

o.

Jańr Kazimieza 3

Ntp $860005608

Labortlcrlum środowiskowg

.- _gnlir*nrrunt, Heal$

& Safety

43-200 PEzcz.,'ra, ul. Cieszyńskj 52a
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9GS Foiska Sp. z o.

o.

^. Warslawa, ul. Jaira
0t.248
Kazimier:ra 3
HrF. .3s60005608
Labnraicriiłm śro<towiskowe
.^ -L_ni1ro:'n1Ent, H€alth & safoty
43.200
Pe:czyna, uł. cieszyńskj 52a
lÓl' 32 4492500; taxi 32 4Ą77i072

---

Koniec dokumentu

----

Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami SWiadrenia Usług (oWŚU stanowią element oferty, dostępne są na stronie;
odszkodowań i jurysdykcji zawańe w oWSU'
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie puedstawionym W niniejszym dokumencie' zgodnie z ustaIeniami poczynionymi ze zleceniodawcą i WedłUg Jego WskazóWek, jeśli
takowe zostały podane' SGs Polska sp. z o.o' ponosi odpowiędzialnoścjedynie pued zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
Wynikających z zawaltych porozumIeń.
Wsze|kie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu' podrabianie i fałszowanie jego treści' formy i Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiu W świetle prawa.
DokUment może byc Wykozystywany i kopiowany w całości'kopiowanie częściowejest dopuszczalne po UzyskaniU pisemnej zgody'
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW Żestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W pzypadku, gdy W dokumencie zaznaczono, że próbki
zostałv pobrane przez pzedStawiciela zleceniodawcy' SGS Polska Sp' z o'o' nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentatywnośc pńbki'

