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PC~ 
'OLlllf Cr.'IU M 

Auro". eJl 

AB418 

OSRODEK SADAN 

SRODOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AS 418 w zakresie: 


ladan i pomiarow 
., srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~zer'i substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgar'i , 
oswietienia , p61 elektro
magnetycznych. 

ladan i pomiarow 
., srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~zer'i substancji 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

, pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych. 


'obierania pr6bek: 

, w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 

do spozycia, 


, sciek6w, 

, osad6w sciekowych. 

lada" fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

, wyci1jg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

. gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

ladan mikrobiologicznych: 

'w6d, 

, osad6w sciekowych. 

ladan spalin pojazdow 

lorniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08577/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161 /19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 


ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 

55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 


Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 

wykonano badania w jednej pr6bce. 


Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 


Sprawozdanie sporzqdzH: 


Specjalista ds. Badan Srodowiska 
i Zagroze Naturalnych 

mgr inz. Mat 

Sprawozdanie autoryzowat: 

Kierownik ~rrrfh~1i Z-ca Dyre a Osrodka Badan Obstugi Klienta ~~
$d dowiska 

[ ~~l)zYk i zagr1 turalnych 

mar Monika Mroczka 

Zatwierdzit: 

Z-ca Dyrektora Osrod Badan Srodowiska 
i Zagrozen turalnych 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny, dn. 13.06.2019 
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Sprawozdanie z badari 

CBiDGP Sp. z 0.0. 
Nr 08577/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 
-

ZatCjcznik nr 2/1 do PO-17. wydanie VI z 08.04.2013r. 

Strona: 2 

Stron: 3 

Nazwa klienta: ZAKtAD U5tUG KOMUNALNYCH SpatKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZaW, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Dtugof~ka, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Figura Michaf 
Dom mieszkalny, Dtugof~ka, ul. Wiejska 15 wg PN-EN ISO 

19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzezeri 

Numer pr6bki 07417/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-06-06 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodoci'lg sieciowy Dlugolflka, punkt pobrania : 

Dom mieszkalny, D/ugolflka, ul. Wiejska 151 
woda do spozycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Ocena 
wyniku 

Wyniki badan 1Niepewnosc 

NZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. II z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/l PI) 

I 
5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian~' 

-

" I 

5 

±1 

NZ M~tnosc 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

Nefelometrycznie 
[NTU) 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
I 1.0 NTU'" 

-
, 

0.66 

I ±0.09 

NZ Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

I: 
TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON1) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidiowych 
zmian 

- <1 

I 
NZ 

pH (st~zenie jon6w 
wodoru) I temp. 

pomiaru 

IPN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHI"C 
'I 

2.0-12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 

I 

7.6/23.1 
±0.2 

NZ przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [>JS/cm) 10- 110000 , 2500 SPEtNIA 

I 

1100 
±86 

NZ 

Liczba 
mikroorganizm6w w 
22±2"C po 72h na 

agarze z ekstraktem 
drozdzowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wglflbny U·t.k.l1ml) 

od 1 j.t.k.l1 
ml 

bez 
nieprawidiowych 

zmian--.... 

I 

- I 121 

[93;157] 

NZ Liczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

U.tk.l100ml] 

, 

od 1 j.tk.l1 00 
ml 

0 SPEtNIA 0 

NZ Liczba bakterii grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A 1 :2017 -04 
Filtry membranowe 

U·t.k.l100ml) 
od 1 j.tk.lWO 

ml 
0" 

I 
SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08577 /ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17 , wydanie VI z 08.04 .2013r. 

Barwa - PozCjdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/I 

"*M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dCjzyc do osiCjgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajCjcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFNl) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCj uproszczonCj, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnCj. Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych . Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCjdu w laboratorium . 

TON ,>- liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCj uproszczonCj , w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnCj. Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych . Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCjdu w laboratorium . 

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartosc minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minimalna 

moze bye nizsza. 

przewodnosc elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

*** Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala : 

- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociCjgowej 

- 200 jtk 1 1 ml w kranie konsumenta 

**Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonac badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwiCjzku z § 21 ust. 4 rozporzCjdzenia. 


Nlepewnosc: niepewnose rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnlka rozszerzenia k=2. Podana niepewnose nie zawiera niepewnosci zwii\zanej z 

pobieranlem probki. 

* S.j. - symbol jakoScI metody badawczej : A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj~te Sq zatwierdzenlem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoiyeia przez 

ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spoiyeia przez ludzi, 

natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeenE; wyniku do w/w RozporzCjdzenia . 


Laboratorium oswiadcza, ie wynlki odnoszq si~ wyli\cznie do badanej(ych) probkl(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane inaczej nii w calosci. 

Daty wykonanla poszczegolnych badan Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 
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43-143 LE;DZINY, ul. LE;DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
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PC~ 
POUI1( CUU"UM 


AIIII'tU,CJ I 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROiEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


lada" i pomiar6w 
f srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~zeJi substancji 
chemicznych i pylowych, 

'pomiaru halasu, drgaJi, 
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych. 

lada" i pomiar6w 
f srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~zeJi substancji 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

, pomiaru emisji do powietrza, 
halasu, pol elektromagne
tycznych. 

'obierania pr6bek: 

, w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 

do spozycia , 


, sciek6w, 

, osad6w sciekowych. 

lada" fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

, wyciqg6w wodnych , 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/gruntow, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

ladan mikrobiologicznych: 

'w6d, 

'osad6w sciekowych . 

lada" spalin pojazd6w 

lorniczych, 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08578/Zl/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 


Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 


ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 
wykonano badania w jednej pr6bce. 

liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 3. 


Sprawozdanie sporzqdzit 


Specjalista d . Badan Srodowiska 

i Zagroi: . Naturalnych 


mgr into M 


Sprawozdanie autoryzowat: 


a Osrodka Badan 
1\1 Sr " owiska 

lena k i Zagro ~uralnych 

Kierownik o~ni~stU9i Klienta Z-ca Dyrek~

mar Monika Mroczka 

Zatwierdzit: 

Z-ca Dyrektora OSr; ka Badan Srodowiska 

i Zagroz a u alnych 


mgr Monika Mroczka 

L~dziny, dn. 13.06.2019 
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CBiDGP Sp. z 0 .0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 08578/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Za/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Piecowice, punkt Pr6bk~ pobrat Figura Michat 
pobrania: Sklep spozywczy, Kamieri, ul. wg PN-EN ,ISO 
Bursztynowa 25 19458:2007 (S.j*- AlZ), 

PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzeteri 

Numer pr6bki 07418/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-06-06 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodocill9 sieciowy Piecowice, punkt pobrania: 
5klep spozywczy, Kamien, ul. Bursztynowa 251 

woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki 
I 

WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Ocena II Wyniki badari 1Niepewnosc
wyniku 

All Barwa 
PB-129/02.2012 wyd . "Z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mgllPtj S - 1S00 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian·" 

- 5 

±1 

All Mf;tnosc 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

Nefelometrycznie 
[NTUj 0.1S-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. lalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU··· 

- 0.80 

±0.10 

All Smak 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego I 

TFN2) 1-S 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

n ieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All Zapach 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
I wyboru niewymuszonego 

TON') 1-S 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All 
pH (stf;zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10S23:2012 
Potencjometrycznie 

pHr C 2.0-12.0 6.S-9.S··· SPEtNIA 7.4/22.8 
±0.2 

All przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie 

[IJS/cmj 10 - 110000 2S00 SPEtNIA 900 
±70 

All 

Uczba 
mikroorganizm6w w ' 

PN-EN ISO 6222:2004 
22±2'C po 72h na 

Posiew wglf;bny 
agarze z ekstraktem 

drozdzowym 

U·t.k.l1mlj 
ad 1 j.t.k.l1 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian··· 
- nie wykryto 

All Uczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+A1 :2017-04 

I Filtry membranowe 

U·t.k.l100mlj 
ad 1 j.t.k.l100 

ml 
0 SPEtNIA a 

I 

All 
Uczba bakterii grupy 

coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1 :2017-04 
Filtry membranowe 

Ut.k.l100mlj, 

lad 1 j.t.k.l100 
ml 

0·· SPEtNIA a 



CBiDGP Sp. z 0 .0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 08578/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z OB.04.2013r. 

Barwa - Pozqdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

***M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium. 

TON ')- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynikow stosuje si~ 


metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium. 

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 

moze bye nizsza. 

Przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizmow nie przekraczala: 

- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadza nej do sieci wodociqgowej 

- 200 jtk 1 1 ml w kranie konsumenta 

**Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia. 

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wsp6lczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z 
pobieranlem probkl. 
* S.j . - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj€:te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoiyeia przez 
ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaezonej do spoiyeia przez ludzi, 
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w RozporzCjdzenia. 

Laboratorium oswiadcza, ie wyniki odnoszq si€: wylqcznle do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye 

powlelane inaczej niz w calosci. 

Daty wykonania poszczegolnych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWQZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE~DZINY , ul. LE~DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach , Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
'OllXlf CE.,IIUM 

AIiIDYT ACJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWrSKA 


I ZAGR02:EN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


rada'; i pomiar6w 
i srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~.zen substancj i 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgan, 
oswietienia, p6r elektro
magnetycznych. 

lada'; i pomiar6w 
i srodowisku og6lnym : 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania stl~ien substancj i 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych , 

, pomiaru emisji do powietrza , 
halasu, p61 elektromagne
tycznych . 

'obierania pr6bek: 
'w6d powierzchniowych, 
podziemnych, przeznaczonych 
do spo.zycia, 

, sciek6w, 

' osad6w sciekowych. 

lada'; fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

'wyciqg6w wodnych , 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

lada" mikrobiologicznych: 

' w6d , 

, osad6w sciekowych. 

lada'; spalin pojazd6w 

r6rniczych_ 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08579/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 

55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 


Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 

wykonano badania w jednej pr6bce. 


Liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 3. 

Sprawozdanie sporzqdzit 

Specjalista ds. ~an Srodowiska 
i Zagrozen turalnych 

\ 

mgr inz. Ma~go ta...8wieczak 

Sprawozdanie autoryzowat 

Kierownik P 0 Z-ca Dyre~A1fbs~ugi Klienta a Osrodka Badan 
r dowiska 

IraM~~Yk i Zagro ~ralnYCh 

mqr nika Mroczka 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osrod Badan Srodowiska 
i Zagrozen turalnych 

(}. 
mgr Monik Mroczka 

L~dziny, dn. 13.06.2019 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08579/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD uStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Sliwice, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Figura Michaf 
ZUK Sp, z 0 .0 ., Ki~cz6w, ul. Wilczycka 14 wg PN-EN ISO 

19458:2007 (S.j*- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzezer'l 

Numer pr6bki 07419/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-06-06 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodociC\Q sieciowy Sliwice, punkt pobranla,: 
ZUK 5p. Z 0.0., Kielcz6w, ul. Wilczycka 141 

woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki I WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

I Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Deena 
wyniku 

Wyniki badan 1Niepewnosc 

NZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd . II z 

dnia 01 .02 .2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/I Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian· ... 

- 5 

±1 

NZ ME;tnosc 
PN-EN ISO 7027-1:2016 

Nefelometrycznie 
[NTU] 

I 

0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" I 

- 0.76 

±0.10 

NZ Smak 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
I zmian 

- <1 

NZ Zapach 

PN-EN 1622 2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON ') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ 
pH (stE;ienie jonow 

wodoru) / temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHI'CI 2.0 - 12.0 6 . 5 -9 .5"~ SPEtNIA 7.4/23.1 
±0.2 

NZ Przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888: 1999 
Konduktometrycznie 

[>lS/cmJ 10 -110000 2500 SPEtNIA 920 
±72 

NZ 

Liczba 
mikroorganizmow w 
22±2°C po 72h na 

agarze z ekstraktem I 
droidiowym 

PN-EN. ISO 62222004 
Posiew wglE;bny U·t.k.l1mIJ 

od 1 j .t.k.l1 
ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian -U 

- I 18 

[11 ;30J 

NZ Liczba bakterii 
Escherichia col i 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1 :2017-04 
Filtry membranowe 

·U·t.k.l100mIJ 
od 1 j .t. k.l100 

ml 
0 SPEtNIA 0 

NZ Liczba bakteri i grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+A1 :2017-04 
Fi~ry membranowe 

IU·t.k .l1 OOml] 
od 1 j.t. k.l 100 

ml 
0" SPEtNIA 0 

, 



CBiDGP Sp. z 0 .0. 

Sprawozdanie z badari 
N r 08579/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z 08.04 .2013r. 

Barwa - PozCldana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

···M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dClzyC do osiClgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajClcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozosta/ych wynikow stosuje si~ 


metod~ pelnCl . Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan- do wglCldu w laboratorium . 

TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozosta/ych wynikow stosuje si~ 


metod~ pelnCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan - do wglCldu w laboratorium . 

••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minima Ina moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 

moze bye nizsza. 

przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

••• Zaleca si~, aby ogolna liczba mikrorganizmow nie przekraczala : 

- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociClgowej 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

"Dopuszcza si~ pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwiClZku z § 21 ust. 4 rozporzCldzenia. 

Niepewnosc: niepewnosc rozszer.wna wykonania oznaczenia dia p=95% i wspOlczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnoSci zwi'lzanej z 
pobieraniem prObki. 
* S.j. - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj~te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi, 
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnosz'l si~ wylijcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody iaboratorium nie moze bye 

powieiane inaczej niz w ca/osci. 

Daty wykonanla poszczegolnych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 U~DZINY, ul. LE~DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru SCldowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
POUIU CUllUM 


AUEDnatJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SROOOWISKA 


I ZAGROiEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacjf; 

AB 418 w zakresie: 


ladan i pomiar6w 
f srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza , 
, oznaczania stf;zel'i substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgan, 
oswiellenia, p61 elektro
magnetycznych. 

ladan i pomiar6w 
f srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania slf;zel'i substancji 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

, pomiaru emisji do powietrza , 
halasu, p61 elektromagne
tycznych. 

'obierania pr6bek: 
'w6d powierzchniowych, 
podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

, sciek6w, 

'osad6w sciekowych. 

ladari fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

. wyciCl96w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych. 

ladari mikrobiologicznych: 

'w6d, 

'osad6w sciekowych. 

ladari spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08580/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 


Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 


ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 
wykonano badania w jednej pr6bce. 

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 


Sprawozdanie sporzqdzit: 


Specjalista d Badan Srodowiska 

i Zagroz ~aturalnych 


v 


ata Swieczak 


Sprawozdanie autoryzowat: 


Kierownik ~ ~J Obslugi Klienta 


rena M~ICZYk 


ZatwierdzH: 

Z-ca Dyrektora Osrod a Badan Srodowiska 
i Zagrozen turalnych 

~ 
mgr Monik Mroczka 

LE?dziny, dn.13.06.2019 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08580/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17 , wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Siedlec, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat: Figura Michat 
Osrodek Zdrowia, Siedlec, ul. Wroctawska 8 wg PN-EN ISO 

19458:2007 (S.j*- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzezen 

Numer probki 07420/01/S/19 

Data/godzina pobierania probki 2019-06-06 

Miejsce pobierania probki 1opis 
wodoci<\9 sieciowy Siedlec, punkt pobrania: 
Osrodek Zdrowia, Siedlec, ul. Wroclawska 81 

woda do sp0Zycia 

Rodzaj probki WODA 

S.j: Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badari 1Niepewnosc 

NZ Barwa 
PB-129/02.2012wyd. llz 

dnia 01 .02.2012r. 
Speklrafolametrycznie 

[mgll Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlawych 
zmian~' 

- 5 

±1 

NZ M~tnasc 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

Nefelomelrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

- 0.78 

±0.10 

NZ Smak 

PN -EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wybaru niewymuszonego 

TFNz) 1-5 

akceptawalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

arganoleptyczna-parzysta 
wybaru niewymuszonego 

TON1) 1-5 

akceplowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) 1temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHI"C 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.6/24.6 
±0.2 

NZ Przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~S/cm] 10- 110000 2500 SPEtNIA 820 

±64 

NZ 

Liczba 
mikroorganizmow w I PN-EN ISO 62222004
22t2°C po 72h na 

Posiew wgl~bny
agarze z ekstraktem 

drozdzowym 

Olk.l1ml] 
ad 1 jlk.!1 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian~ 

- nie wykry10 

NZ Liczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

O·lk.!100ml] 
ad 1 j.lk.l1 00 

ml 

I 

0 SPEtNIA 0 

NZ Liczba bakterii grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1:2017-04 
I Filtry membranowe 

O·Ik.l100ml] 
ad 1 j.lk.l100 

ml 
0" SPEtNIA 

II 
0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08580/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04 .2013r. 

Barwa - PozCldana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

"'M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dClzye do osiClgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajClcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFW) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnCl . Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCldu w laboratorium. 

TON 1)_ liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCldu w laboratorium . 

••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 

moze bye nizsza. 

przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

••• Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala: 

- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociClgowej 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

"Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwiClzku z § 21 ust. 4 rozporzCldzenia. 


Niepewnosc: niepewnosc ro=erzona wykonania oznaczenla dla p=95% i wsp61czynnika rozszerzenia k=2. Podana nlepewnose nle zawiera nlepewnosci zwi'!zanej z 
pobieraniem pr6bki. 
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA or AB 418, 
Z - Parametry I metody obj~te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NSjHK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartoSci" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoiyeia przez 
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoiyeia przez ludzi, 
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 

laboratorium oSwiadcza, ie wyniki odnoszq si~ wyl'!cznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nle moie bye 

powielane inaczej nli w calosci. 

Daty wykonania poszczegolnych badan SCI identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE~DZINY, ul. LE~DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
POLSIUf ConiUM 


AU1DYlACJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


lada'; i pomiar6w 
( srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~ze,; substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drga,;, 
oswietienia, p61 elektro
magnetycznych. 

lada'; i pomiar6w 
(srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~ze,; substancji 
chemicznych i py/owych 
w gazach odlotowych, 

, pomiaru emisji do powietrza, 
halasu, p61 elektromagne
tycznych. 

'obierania pr6bek: 
'w6d powierzchniowych , 
podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

, sciek6w, 

, osad6w sciekowych. 

lada'; fizyko-chemicznych: 

'w6d i sciek6w, 

, wyciqg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych. 

lada'; mikrobiologicznych: 

'w6d, 

, osad6w sciekowych. 

lada'; spalin pojazd6w 

16rniczych, 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08581/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 


Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 


ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 
wykonano badania w jednej probce. 

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 


Sprawozdanie sporzqdzit 


Specjalista ds. adari Srodowiska 
i Zagrozer't aturalnych 

mgr inz. Malg ieczak 


Sprawozdanie autoryzowat 


Kierownik Pra ~ 'tfjJ:S~U9i Klienta Z-ca DyrektiilisrOdka Badari 

S~ owiska
Mal~1rk i Zagroz ' ~ralnYCh 

mqr M ika Mroczka 

Iren 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osro a Badari Srodowiska 
i Zagrozer't ~lnYCh 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny, dn. 13.06.2019 

Strona 1/3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04 .2013r. 

mailto:cbidgp@cbidgp.pl
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 08581/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Za/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZ6w, WI LCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy tozina, punkt pobrania : Pr6bk~ pobrat Figura Michal 
Biblioteka, tozina, ul. Milicka 6 wg PN-EN ISO 

19458:2007 (S.j*- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzeteri 

Numer pr6bki 07421/01/S/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-06-06 

Miejsce pobierania pr6bki lopis 
wodoci~g sieciowy t.ozina, punk! pobrania: 

Biblio!eka, t.ozina, ul. Milicka 61 woda do 
spozycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S .j .' Parametr 
Metoda badawezal 
Metocta oznaezenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaezenia 

Dopuszezalne 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badar't 1Niepewnosc 

AlZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. II z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/l Pt] S - 1S00 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmianU * 

- 5 

±1 

AlZ M~tnost 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.1S-100 

Akceptowalna 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowyeh 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTUm 

- 0.81 

±0.10 

AlZ Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-S 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

AlZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wybonu niewymuszonego 

TON') 1-S 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowyeh 
zmian 

- <1 

All 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) 1temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10S23:2012 
Potencjometrycznie 

pH /' C 2.0 - 12.0 6.S-9.S"· SPEtNIA 7.3/24.1 
±0.2 

All przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [IlS/em] 10 - 110000 2500 SPEtNIA 990 

±77 

All 

Liczba 
mikroorganizm6w w 
22±2°C po 72h na 

agarze z ekstraktem 
drozdzowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wgl~bny 

U·t.k.l1ml] 
od 1 j.t.k .l1 

ml 

bez 
nieprawidlowyeh 

zmian'" 
- nie wykryto 

All Liezba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1 :2017-04 
Filtry membranowe 

U·t.k.l100ml] 
od 1 j.t.k.l100 

ml 
0 SPEtNIA 0 

AlZ 
Liczba bakterii grupy 

coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1 :2017-04 
Filtry membranowe 

O·t.k.l100ml] 
od 1 j .t.k.l100 

ml 
0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08581/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Zal~cznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Barwa - Poz~dana wartose lego paramelru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

"'M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy d~zye do osi~gni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczaj~cej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod~ uproszczon~, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


melod~ peln~. Badanie przeprowadza trzech oceniaj~cych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wgl~du w laboratorium. 

TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod~ uproszczon~, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ peln~. Badanie przeprowadza trzech oceniaj~cych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wgl~du w laboratorium . 

••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 

moze bye nizsza. 

przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

••• Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala : 

- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci~gowej 


- 200 jlk 1 1 ml w kranie konsumenta 

"Dopuszcza si~ pojedyricze bakterie <10 jlk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwi~zku z § 21 ust. 4 rozporz~dzenia. 


Niepewnose: nlepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=9S% i wspokzynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnose nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z 
pobleraniem probkl. 

* S.J. - symbol jakoscl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obJ~te SCI zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 2S .02 .2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiyeia przez 
ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wocly przeznaezonej do spoiycia przez ludzi, 
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w RozporzCjdzenia . 

Laboratorlum o5wladcza, ie wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) probki( ek) . Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moie bye 

powielane Inaczej nli w caloSci. 

Daty wykonania poszczegolnych badan SCI identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE;DZINY, ul. LE;DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach , Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru S'ldowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
POUIll CC.nUM 


AlIlGn ACJI 


AB418 

OSRODEK SADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AS 418 w zakresie: 


lada'; i pomiarow 
., srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza , 
, oznaczania st~ieri substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgari, 
oswietienia, p61 elektro
mag netycznych. 

lada'; i pomiar6w 
., srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~ieri substancji 

chemicznych i pylowych 

w gazach odlotowych, 


, pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych. 


'obierania pr6bek: 

, w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 

do spoiycia, 


, sciek6w, 

, osad6w sciekowych. 

ladari fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

' wyci'lg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

lada'; mikrobiologicznych : 

' w6d , 

, osad6w sciekowych. 

ladan spalin pojazd6w 

lorniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08582/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 

55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 


Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 

wykonano badania w jednej pr6bce. 


Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 

Sprawozdanie sporzqdzH: 

Specjalista ds. B dan Srodowiska 
i Zagrozen atLiralnych 

'--
mgr inz. Malgo ta Swieczak 

Sprawozdanie autoryzowat 
\ 


Kierownik Prac IiII ~1~Slugi Klienta 
 ktora Osrodka Badan 
Srodowiska 

Iren alc] k i Za zen Naturalnych 

mQr Monika Mroczka 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora osrOd Badan Srodowiska 
i Zagrozen tural~ch 

mgr Monik JM~zka 

LE~dziny, dn. 13.06.2019 

Strona 1/3 

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

mailto:cbidgp@cbidgp.pl
http:http://www.cbidgp.pl


CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 08582/ZLl19 

z dnia 13.06 .2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO 17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD USlUG KOMUNALNYCH SP6lKA Z 0.0. 
55-093 KIElCz6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy losice, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Figura Micha{ 
Szkrna Podstawowa, Szczodre, ul. Trzebnicka wg PN-EN ISO 
42 19458:2007 (S.j*- AlZ), 

PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki : 06 .06 .2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzeier'l 

Numer pr6bki 07422/01lS/19 

Data/godzina pobierania pr6bki II 2019-06-06 
I 

wodocli\9 sieciowy t.osice, punkt pobrania: 
Miejsee pobierania pr6bki lopis Szkola Podstawowa, Szczodre, ul. Trzebnicka 

421 woda do spoiycia 

Rodzaj pr6bki I WODA 

Metoda badawczal I Jednostka 
Zakres 

Dopuszczalne Oeena
S .j.* Parametr wykonania Wyniki badan 1N iepewnosc

Metoda oznaczenia 
oznaczenia 

wartosci wyniku 

akceptowalny 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
przez 

konsument6w i NZ Barwa dnia 01 .02.2012r. [mg/l Pt] 5 - 1500 
bez - 5 

Spektrofotometrycznie 
nieprawidlowych 

zmian"· ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 

NZ M!i!tnosc 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

[NTU] 0.15-100 
bez 0.86 Nefelometrycznie nieprawidlowych -

I 
zmian . Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" ±0.11 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ Smak 
Metoda TFN2) 1-5 

konsument6w i <1organoleptyczna-parzysta bez -
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych 

zmian 

akceptowalny 
PN-EN 16222006 przez 

NZ Zapach 
Metoda TON ') 1-5 

konsument6w i <1
organoleptyczna-parzysta bez -
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych 

zmian 

pH (st!i! zenie jon6w 
PN-EN ISO 10523:2012 

I 
NZ wodoru) I temp. I Potencjometrycznie 

pHr C 2.0 - 12.0 6.5-9.5' " SPEt.NIA 7.3/23.1 
pomiaru ±0.2 

NZ przewodnosc PN-EN 27888: 1999 
[jJS/cm] 10 -110000 2500 SPEt.NIA 610elektryczna wlasciwa Konduktometrycznie ±48 

Liczba 
mi kroorganizm6w w 

PN-EN ISO 6222:2004 I od 1 j .t.k .l1 
bez 

NZ 22±2"C po 72h na 
Posiew wgl!i!bny 

U·t.k .l1ml] ml 
nieprawidlowych - nie wykryto 

agarze z ekstraktem zmian'" 
drozdzowym 

PN-EN ISO 

NZ Liczba ba kterii 9308-1:2014-12 
Ut.k.l100ml] 

od 1 j.t.k.l1 00 
0 SPEt.NIA 0Escherichia coli +A1 :201 7-04 ml 

Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

NZ Liczba ba kterii grupy 9308-1:2014-12 
U.t. k.l1OOml] 

ad 1 j.t.k .l100 
0" SPEt.NIA 0coli +A1 :201 7-04 ml 

Filtry rnembranowe 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 08582/ZLl19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Barwa - Pozqdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Ptfl 

"'M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy d'lzye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczon'l, w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 


metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium. 

TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 


metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium . 

.... pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosc minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minima Ina 

moze bye nizsza. 

przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s!.C 

••• Zaleca si~ , aby ogolna liczba mikrorganizmow nie przekraczala: 

- 100 itk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowei 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

"Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 itk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 itk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 

E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 us!. 4 rozporzqdzenia. 

Nlepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenla dla p=95% I wspOlczynnika rozszerzenla k= 2. Podana niepewnose nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z 
pobleranlem probki. 

* S.j . - symbol jakosci metody badawczej : A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj~te SCI zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/ 2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoiyeia przez ludzi, 
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeenE: wyniku do w/w RozporzCjdzenia. 

Laboratorium oswiadcza, i.e wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemneJ zgody laboratorium nie moze bye 

powlelane inaczej nlz w caloSci. 

Daty wykonania poszczegolnych badan SCI identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE~DZINY, uL LE;DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
teL 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach . Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
Pa-LSlll C£ltlIUM 


Aa:aIDnAt.J1 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NA TURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 
AB 418 w zakresie: 

lada" i pomiar6w 
i srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza . 
, oznaczania st~zen substancji 
chemicznych i pylowych, 

· pomiaru halasu. drgan. 
oswietienia. p61 elektro
magnetycznych. 

lada" i pomiar6w 
i srodowisku og6lnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~zen substancji 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

, pomiaru emisji do powietrza . 
halasu. p61 elektromagne
tycznych . 

'obierania pr6bek: 
'w6d powierzchniowych. 
podziemnych. przeznaczonych 
do spozycia. 

, sciek6w. 

· osad6w sciekowych. 

lada" fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w. 

, wyciqg6w wodnych, 

· osad6w i odpad6w. 

, gleb/grunt6w. 

· produkt6w naftowych, 

· substancji chemicznych . 

lada" mikrobiologicznych: 

'w6d, 

, osad6w sciekowych. 

lada" spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 08583/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD USt.UG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIEt.CZOW, ul. WILCZYCKA 14 

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami 
wykonano badania w jednej pr6bce. 

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 

Sprawozdanie sporzqdzit 

Specjalista ds. adan Srodowiska 
i Zagrozeri aturalnych 

Sprawozdanie autoryzowat 

0 \ R~ PbSIU9i Klienta Z-ca Dyrekt ra Osrodka Badari 
S dowiska 

Ir 

Kierownik P 

a MifczYk Naturalnych
fA). 

nika Mroczka 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osrod a Badan Srodowiska 

i Zagrozen turVfYCh 


mgr Monik Mroczka 


L~dziny, dn. 13.06.2019 

Strona 1/3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17 . wydanie VI z OB04 .2013r 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 08583/ZLl19 

I 
z dnia 13.06.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

ZcHqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNAlNYCH Sp6tKA Z 0 .0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Borowa, pobrania: Szk~a Pr6bk~ pobrat Figura Micha~ 
Podstawowa, Borowa, ul. Parkowa 2 wg PN-EN ISO 

19458:2007 (sy- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S .j*- NZ) 

Data dostarczenia pr6bki : 06.06.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzeier'l 

Numer pr6bki 07423/01/5/19 

Datalgodzina pobierania pr6bki 2019-06-06 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodoci'lg sieciowy Borowa, pobrania: 5zko/a 
Podstawowa. Borowa. ul. Parkowa 2 1woda do 

spozycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawezal 
Metoda oznaezenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosei 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badari 1Niepewnosc 

NZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. " z 

dnia 01.02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mgll Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian*" 

- 5 

±1 

NZ M~tnosc 
PN-EN ISO 7027-1 :2016 

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

- 0.88 

±0.11 

NZ Smak 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wybor'u niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ Zapach I 
PN-EN 1622:2006 

Metoda 
organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON')
I 

1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
PQtencjometrycznie 

pH/oC 2.0-12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.5/22.1 
±0.2 

NZ przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 278881999 
Konduktometrycznie [~Slcm] 10- 110000 2500 SPEtNIA 420 

±33 

NZ 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

PN-EN ISO 6222 2004 
22±2' C po 72h na I Posiew wgl~bny

agarze z ekstraktem 
drozdiowym 

U·t.k.llml] 
od 1 j.t.k.ll 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmianU '* 
- 9 

[5;18] 

NZ L!czba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014 -12 

+Al:201 7-04 

I Filtry membranowe 

U·t.k.ll00ml] 
od 1 j . t.k.ll 00 

ml 
0 SPEtNIA 0 

NZ ILiczba bakterii grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A 1:2017-04 
Filtry membranowe 

O·t. k.ll00ml] 
od 1 j.t.k.ll00 

ml 0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 08583/ZL/19 

z dnia 13.06.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

la/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Barwa - Pozqdana wartosc lego paramelru w wodzie w kranie konsumenla - do 15 mg Ptli 

"'M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzyc do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

TFN2) - liczba progowa smaku . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 


metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych . Informacja n!. warunk6w prowadzenia badar'l- do wglqdu w laboratorium. 

TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozoslalych wynik6w stosuje si~ 


melod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja n!. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium . 

••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartost minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH. 

dla wody rozlewanej do bulelek lub pojemnik6w z nalury bogalej w ditlenek w~gla lub szlucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartost minimalna 

moze byt nizsza. 

przewodnosc eleklryczna w/asciwa oznaczona w lemperalurze 25.0 sl.e 

••• laleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekracza/a: 

- 100 jlk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej 

- 200 ilk 11 ml w kranie konsumenla 

"Dopuszcza si~ poiedyncze baklerie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy coli <10 ilk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonac badanie paramelru 

E.coli i enlerokoki w zwiqzku z § 21 us!. 4 rozporzqdzenia. 

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wsp6lczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnose nie zawiera niepewnoSci zwiqzanej z 
pobleraniem pr6bki. 

* 5.). - symbol jakosci metody badawczeJ: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry i metody obj~te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 25.02 .2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20t7r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi, 
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 

Laboratorlum oSwiadcza, ie wyniki odnoSZq si~ wy/qcznle do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badaii bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane lnaczej nii w ca/osci. 

Daty wykonania poszczeg6lnych badaii sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 




