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PC~ 
POt.UII CUlUUII 


AIIU'fTACJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AS 418 w zakresie: 


ladan i pomiar6w 
I srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~zen substancji 
chemicznych i py/owych, 

, pomiaru ha/asu, drgan, 
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych. 

ladan i pomiar6w 
I srodowisku og6/nym : 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych , 

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

, pomiaru emisji do powietrza, 
ha/asu, p61 elektromagne
tycznych. 

'obierania pr6bek: 

'w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 

do spozycia, 


, sciek6w, 

' osad6w sciekowych. 

ladan fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

, wyciqg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

ladan mikrobiologicznych: 

'w6d, 

, osad6w sciekowych. 

ladan spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14373/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 sporzctdzH: 


Specjalista ds. B 

i Zagroten 


mgr intoMatg 


Sprawozdanie autoryzowat: 


Kierownik Praco i \ stu9i Klienta 


KUi 
Irena r a'CZYk 

ZatwierdzH: 

Z-ca Dyrektora Os ka Badan Srodowiska 
i Zagrot aturalnych 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny, dn. 18.09.2019 
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CBiDGP zo,o, 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14373/Z1I19 

z dnia 18.09,2019 

2 

3 

nr 2/1 do PO·17, 

Nazwa klienta: 	 KOMUNALNYCH SPDtKA Z 0.0.UO"L.U>":> 

WILCZYCKA 14 
Miejsce pobierania pr6bki: 1-I .... 'r....\A,'''' uL Parkowa 2 Pr6bkEi! pobrat 	 G6recki 

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

Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzei:en 

Numer pr6bki 12277/01/5/19 

pobierania pr6bki 2019·09·05 

pobieranla pr6bki lopia 
5zkola Podstawowa Borowa ul. Parkowa 21 

wOOa do spoZycla 

pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 

Jednoatka Wyniki badan I Niepewnosc
Metoda oznacz.enia 

akceplowelny 

P8-129/02.2012 wyd. z 
pilez 

8efWa dnie 01.02.2012r. [mgll I'll 5 - 1500 
konsumentOw i 5bezSpektrofolometrycznie 

nieprawldlowych 
zmianlt'l\''I\' ±1 

M<;!lnosc 
PN·EN ISO 7027·1:2016 

[NTUl 0.15-100 0,80Nefelometrycznje 

1.0 NTU'" 

akceplowalny 
PN-EN 1622:2006 pilez 

All Smak 
Metoda TFN2J 1-5 

konsumenlOw <1
organoleplyczna·parzysla bez 
wyboru nlewymuszonego nleprawidlowych 

zmlan 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 pilel 

All lapach 
Metoda TONI) 1·5 

konsumenlOw j <1
bez 

nieprawidlowych 
zmlan 

pH (st~zenie jonOw 
PN·EN ISO 10523:2012 All wodoru) I temp. 

PotenCjomelrycznie 
pHI'C 2.0 - 12.0 6.5·9.5'" 7.4/23.6 

pomiaru ±0.2 

All przewodnosc PN-EN 27888:1999 
[fiSlcm) 10 - 110000 2500 SPEtNIA 440elektryczna wlasciwa Kondukiometrycznie ±34 

Uczba 

All PN·EN ISO 6222:2004 8PO$iew wgI<;!bny 

[4;171 

PN-ENI50 

AlZ 
Liczba bakterii 9308~12014~12 

D·l.ld100mij 
od j.t.k.i100 

0 SPEt.NIA aEscherichia coli +A1 :2017.(}4 ml 
membranowe 

PN~EN ISO 

All Uczba bakleril grupy 9308·1 :2014~12 
(j.t.k.l100ml] 

od 1 j.tlU100 0 SPEtNIA 0coli -+A1 :2017-04 ml 
FUlry memhranowe 



CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14373/ZU19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron : 3 

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

Barwa - Poz~dana wartose tego parametru 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~ 


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

TON lL 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 badar'l - 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 minima Ina 

moze bye nizsza. 

przewodnose elektryczna w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

*** Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekracza/a: 

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


- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

**Dopuszcza si~ pojedyr'lcze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii 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: nlepewnose ro=erzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wsp6lczynnlka ro=erzenia k=2. 

* 5.j. - symbol jakoscl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamleszczona w zakresie akredytacji PeA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj~te sq zatwierdzenlem PPI5 w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg Rozporz~dzenia 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 Rozporz~dzenia. 

Laboratorlum oSwladcza, ie wynikl odnosz~ Si~ wyl~cznie do badanej(ych) prObki(ek) . NlnieJsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane Inaczej nli w caloScI. 

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


*KONIEC 5PRAWOZDANIA* 
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PC~ 
POUllf CtMlIUM 


AlilDnAtJl 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


IZAGROZENNATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


ladan i pomiar6w 
i srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza , 
, oznaczania st~zen substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgari , 
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych . 

ladan i pomiarow 
i srodowisku ogolnym: 
, pobierania pr6bek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~zeri 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. 

ladan fizyko-chemicznych : 

, w6d i sdek6w, 

, wyci'l96w wodnych , 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych . 

ladan mikrobiologicznych : 

'w6d, 

' osad6w sciekowych . 

ladan spalin pojazdow 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14374/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 sporzCldzit 


Specjalista ds. Ba~1i Srodowiska 

i Zagrozeli uralnych 


mgr into Matgo a wieczak 


Sprawozdanie autoryzowat 


,oJ\~~~IU9i Klienta 


~~,diy~ 


Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora osr~Badali Srodowiska 
i Zagroze turalnych 

mgr Mon a Mroczka 

L~dziny, dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 14374/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Zalqcznik 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: Szkcla Podstawowa, szczodre ul. Trzebnicka .pr6bk~ pobrat Gorecki Krzysztof 
42 wg PN-EN ISO 

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

Data dostarczenia probki: 05.09.201'9 Probk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 12278/01/5/19 

Datalgodzina pobierania pr6bki 2019-09-05 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
5zkola Podstawowa, szczodre ut. Trzebnicka 

42 1woda do spotycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j: Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne II 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badan 1Niepewnosc 

All Barwa 
PB-129/02.2012 wyd . II z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/l Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian U 

• 

- 5 

±1 

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

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. lalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

- 0.78 

±0.10 

All Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All lapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All 
pH (st~ienie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHI"C 2..0 - 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.1/23.6 
±0.2 

All Przewodnosc 
elektryczna wlaSciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~Slcm] 10 - 110000 2500 SPEtNIA 740 

±58 

All 

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

agarze z ekstraktem 
dro.idiowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wg~bny 

O.tk.l1 ml] 
od 1 j .tk.l1 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian-" 
- nie wykryto 

All Liczba bakterii 
Escherichia coli 

I 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

O·tk.l100ml] 
od 1 j.tk.l100 

ml 
0 

-

i 
I 

SPEtNIA 0 

All Liczba bakterii grupy 
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 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14374/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Za1'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 

8arwa - Poz'ldana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

**·M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy d'lzye do osi'lgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczaj'lcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

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


metod~ peln'l. 8adanie przeprowadza trzech oceniaj'lcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wgl'ldu w laboratorium. 

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


metod~ peln'l. 8adanie przeprowadza trzech oceniaj'lcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wgl'ldu 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 .G 

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

- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci'lgowej 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

**Oopuszcza 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 zwi'lzku z § 21 us!. 4 rozporz'ldzenia . 

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona poboru I oznaczenla dla p=95% I wsp6/czynnika rozszerzenla k=2. 
* 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 zatwlerdzeniem PPlS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg RozporzCjdzenia 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 RozporzCjdzenia. 

LaboratoMum oSwiadcza, ie wynlki odnoszq si~ wylqcznle do badanej(ych) prcibki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powlelane Inaczej nii w calosci. 

Daty wykonania poszczegcilnych badari sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 L~DZINY, ul. L~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 

peA 
Pauell Cunau .. 


AQU".eJ ' 


A8418 

OSRODEK BADAN 

SROOOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


lada., i pomiar6w 
f srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania sWzen substancji 
chemicznych i pylowych , 

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

lada., i pomiar6w 
f 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, 

, wyciC\96w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

' substancji chemicznych . 

lada., mikrobiologicznych: 

'w6d, 

, osad6w sciekowych. 

lada" spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14375/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD U5t.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. Ba an Srodowiska 
i Zagrozeri N uralnych 

mgr inz. Ma~go ieczak 


Sprawozdanie autoryzowat 


Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora osr~a .Ba~an Srodowiska 

i zagroZe~_YCh 


mgr Monika Mroczka 


L~dziny, dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r. 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14375/ZU19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Za+qcznik nr 2/1 do POoH, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD uStUG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIElClOW, WILClYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: Bibhoteka, lozina ul. Milicka 6 Pr6bk~ pobrat G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- All), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- All) 

Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzei:en 

Numer pr6bki 1227910118119 

n, ,,_ p........,"'"""", pr6bki."'. 2019-09-05 

Miejsce pobierania pr6bki I opis 
Blblioteka, I:.ozina ul. Milicka S I woda do 

spozycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Z(lkres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Oeena 

wyniku 
Wyniki badan I Niepewnosc 

All Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. II z 

dnle 0102.2012r. 
Speklrofotometrycznie 

[mgfl Pil 5·1500 

akceptowainy 
prze:;: 

konsumentOw i 
bez: 

- 5 

±1.zmian··· 

All M<;,tnosc 
PN-EN ISO 7027-1:2016 

NefelometrylCznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidloWych 
zmian. laleceny 

zakres wartosd do 
1.0 NTU'" 

- 0.76 

±0.10 

All Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumen!Ow j 
bez 

nieprawldlowych 
zmian 

- <1 

AlZ Zapach 

PN·EN 1622:2006 
Metoda 

organoteptyczna-parzysla 
wybOfU niewymuszonego 

TONI} '-5 

akceptowaJny 
przez 

konsumen!6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmlan 

- <1 

All 
pH (st<;,zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHI'C 2,0·12,0 6,5·9.5'" SPEtNIA 7,2/23.6 
±O.2 

All przewodnos6 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Kondulltometrycznie [flS!cml 10 - 110000 2500 SPEtNIA 990 

±77 

AlZ 

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

agarze z ekstraktem 
droi:di:owym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wgl~tlnY 

DUJ1mlj 
ad 1 j.U<.l1 

ml 

bel 
..I'""'1" - nie wykryto 

AlZ 
Uczba bakterii 

Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

[jUJ100mll 
od 1 jtk.l100 

ml 
0 SPEtNIA 0 

AlZ 
Uczba bakterii grupy 

coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+AU017-04 
Filtry membranowe 

[jtk.l100mll 
od 1 j.t.k.nOO 

ml 
0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14375/ZLl19 

zdnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

Barwa - Pozqdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PVI 

"'M~tnose - 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 nt. warunkow prowadzenia badaJi - 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 badaJi - do wglqdu w laboratorium . 

••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosc minimalna moze zostac 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 wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

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

- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

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

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

Niepewnose: nlepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenla dla p=9S% I wspokzynnika rozszerzenia k=2. 
* 5.J. - symbol jakoScI metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresle akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obj!;te SCI zatwlerdzeniem PPI5 w Tychach dla CBIDGP nr 17/N5/HK.432-12d/2019 z dnia 2S.02.2019r. 

Uwagi: 

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

Laboratorium oSwladcza, ie wynlkl odnosz~ si!; wy!~cznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powlelane inaczej nli w caloscl. 

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


*KONIEC 5PRAWOZDANIA* 





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 

PCI!. 

POUlll Ct"". " 

AlllDll AeJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


ladan i pomiar6w 
., srodowisku pracy: 
, pobierania pr6bek powietrza, 
, oznaczania st~zeri substancji 
chemicznych i pylowych, 

, pomiaru halasu, drgari, 
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych. 

ladan 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 spozycia, 


, sciek6w, 

'osad6w sciekowych. 

ladan fizyko-chemicznych: 

'w6d i sciek6w, 

'wyciqg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, gleb/grunt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych. 

ladan mikrobiologicznych: 

'w6d, 

'osad6w sciekowych. 

lada,; spalln pojazd6w 

,6rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14376/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH SPOt.KA Z 0.0. 
55-093 KIELCZOW, ul. WILCZYCKA 14 

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

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 


Sprawozdanie sporzqdzH: 


Specjalista ds. Ba 

i Zagrozen N 


mgr into Matgo 


Sprawozdanie autoryzowat 


Kierownik Pr "i !fb~IU9i Klienta 


Ir a M 'c1V~ 


Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osr 
i Zagroze t r ych 

a Badan Srodowiska 

L~dziny, dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 

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

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


! Sprawozdanie z badan 

CBiDGP Sp. z 0.0. 
Nr 14376/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Zal~cznik nr 2/1 do POoH, wydanie VI z 08.04.2013r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD USt.UG KOMUNALNYCH sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCz6w, WI LCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki : Osrodek Zdrowia, Siedlec ul. Wrodawska 8 Pr6bk~ pobrat G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 12280/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-09-05 

Miejsce pobierania pr6bki lopis 
Osrodek ldrowia, 5iedlec ul. Wroclawska 8 1 

woda do spotycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawezal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaezenia 

Dopuszezalne 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badar\ 1Niepewnosc 

All Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. II z 

dnia 01 .02.2012r. 
5pektrofotometrycznie 

[mgll Pt] 5 -1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian'" 

- 5 

±1 

All M~tnosc 
PN-EN 150 7027-12016 

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. lalecany 

zakres wartoSci do 
1.0 NTU'" 

- 0.80 

±0.10 

All 5mak 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
beZ 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All lapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON1) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) 1temp. 
pomiaru 

PN-EN 150 10523:2012 
Potencjometrycznie 

I 

pH/'C 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" 5PEtNIA 7.5/23.6 
±0.2 

All przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [IJS/cm] 10 -110000 2500 5PEtNIA 830 

±6S 

All 

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

agarze z ekstraktem 
droi:dzowym 

PN'-EN ISO 6222:2004 
Posiew wgl~bny 

[j .t.k.l1ml] 
od 1 j.t.k.ll 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian'" 
- nie wykryto 

All Liczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+Al :2017-04 
Filtry membranowe 

[j .t.k.l l 00ml] 
od 1 j .t.k.ll00 

ml 
0 SPEtNIA 0 

All Liczba bakterii grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+Al :2017-04 
Filtry membranowe 

[j.t.k.l100mll 
od 1 j.t.k.ll00 

ml 
0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 14376/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Zal<\cznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04 .2013r. 

Barwa - Poz<\dana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 

···M~tnosc - 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~ 


metod~ pcln<\. Badanie przeprowadza trzech oceniaj<\cych. Informacja nt. warunkow prowadzenia badan - do wgl<\du w laboratorium. 

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


metod~ pcln<\. Badanie przeprowadza trzech oceniaj<\cych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wgl<\du 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 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 

••• Zal'eca si~, aby og61na liczba mikrorganizmow nie przekraczala : 

- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci<\gowej 

- 200 jlk 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 zwi<\zku z § 21 ust. 4 rozporz<\dzenia. 


Niepewnosc: niepewnosc rozszenona paboru i oznaczenia dla p=95% i wsp6lczynnlka rozszenenia k=2. 
* S.j. - symbol jakoSci metody badawczej : A - metoda akredytowana pnez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacjl PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody obJ~te SCI zatwlerdzeniem 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 spoiyeia przez 

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

natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 


Laboratorium oSwiadcza, ie wynlkl odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) probki(ek). Nlniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane Inaczej nli w calosci. 

Daty wykonanla poszczegolnych badan SCI identyfikowalne paprzez zapisy prowadzone w laboratorlum. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE~DZINY, ul. L~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~ 
PnulI: etl'TaUM 

AllIDnl,CJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


lada" i pomiar6w 

{ srodowisku pracy: 

, pobierania pr6bek powietrza, 

, oznaczania st~i:en substancji 

chemicznych i pylowych, 


, pomiaru halasu, drgan, 

oswietlenia, p61 elektro

magnetycznych. 


lada" i pomiar6w 

{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. 

ladar'l spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14377/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD USt.UG KOMLINALNYCH 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, an Srodowiska 

i Zagroten ralnych 


mgr into Mafgo a Swieczak 


Sprawozdanie autoryzowaf: 


Kierownik p~J~J~rIUgi Klien!a 

Ir~a~~I'k 


Zatwierdzif: 

Z-ca Dyrektora ~flrod.~a Badan Srodowiska 

i zagr_ Uralnych 


mgr Monika Mroczka 


L~dziny , dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 

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

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


CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14377/ZU19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Zalqcznik 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: ZUK Sp. z 0.0. Kiekzow ul. Wilczycka 14 Pr6bk~ pobrat Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pr6bk~ dostarczyi: Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzeten 

Metoda badawczal 
S·i·· Parametr 

Metoda oznaczenia 
Jednostka 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
AlZ Barwa dnia 01.022012r [mgIlPt! 

Spektrofotometrycznie 

AlZ M~tnost 
PN-EN ISO 7027-12016 

[NTU}
Nefelometrycznie 

PN-EN 1622:2006 

AlZ Smak 
Metoda 

TFN2J 
erganoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymU$lenego 

PN-EN 16222008 

AlZ Zapach 
Metoda TONl)

organo!eptyczna-parzysta 
wybOfU niewymuszenego 

pH (st~i:enie jonow 
PN-EM ISO 10523:2012AlZ wodoru) I temp. 

Potel1Cjometrycznle 
pHI"C 

pomiaru 

All przewodnosc PN-EN 21888:1999 
[IJSlemlelektryczna wlasciwa Konduktome!rycznie 

Liczba 
mikroorganizmow w 

PN-EN ISO 6222:2004 All 22±2°C po 72h na 
Posiew w~bny 

O·tk.flmIJ 
agarze z ekstraktem 

droicdzowym 

PN-EN ISO 

All Liczba bakterii 9308-1:2014-12 
U·tk.ll00mlJ

Escherichia coli +Al:20H-Q4 
Filtry membranowe 

PM-EN ISO 

AlZ Liczba bakterii grupy 9308-1 :2014-12 
n·t.k.ll00ml]

coli +A1 :2017-04 
Filtry membranowe 

Numer pr6bki 122811011S119 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-09-05 

ZUK Sp. z 0.0. Kielez6w ul. Wilezyeka 14, 
Miejsce pobierania pr6bki lopis toaleta m~ska parter. Wodoei"9 sleelowy 

Sliwiee I woda do sp0Zyeia 

Roozaj pr6bki WODA 

Zakres .... Deena
wykonania 

wartosc1 wyniku 
Wyniki badan / Niepewnosc 

oznaczenia 
akceptowalny 

przez 
konsument6w i

5-1500 
bet: 

- 5 
nieprawidlowych 

zmian*"'''' ±1 

Akceplowaina 
przez 

konsument6w i 

0.15-100 
bez 0.81-

,,,~!,,,a..:,,,,v..."" 

zakres wartesel do 
1.0NTU· ±O.10 

akceptowalny 
przez 

1-5 
konsumentow <1

bez 
-

nieprawidlowych 
zmian 

akcep!owalny 
przez 

1-5 
kensumen!6w i <1

bez 
-

nieprawidlowycl'l 
zmian 

2.0 - 12.0 6.5-9.5""" SPEtNIA 7.4/23.6 
±O.2 

10 -110000 2500 SPEtNIA 870 
±68 

od 1 j.t.k.ll 
bez 

ml 
nieprawidiowych - 98 

zmian*
[74;129] 

od 1 i.t.k.l100 
0 SPEtMIA aml 

od 1 j.I.I\.I100 
0" SPEtNIA aml 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14377/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

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

"'M~tnosc - 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 pozostalych wynik6w stosuje si~ 


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

TON 'L liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w 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 zostac 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. 

przewodnosc 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 wodociqgowej 

- 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 wykonac badanie parametru 

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

Nlepewnosc: niepewnose ro=erzona poboru i oznaaenla dla p=95% i wsp6laynnika rozszerzenia k=2. 

* S.j. - symbol jakoscl metody badawaej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszaona w zakresie akredytacji PCA nr AS 418, 
Z - Parametry I metody obj~te Sil zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CSiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" 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 oeenE: wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 

Laboratorium oSwladaa, ie wyniki odnosz<\ si~ wyl<\anie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powlelane inaaej nii w calosci. 

Daty wykonania poszaeg61nych badan s<\ identyfikowalne poprzez zapiSY prowadzone w laboratorlum. 


*KONIEC SPRAWOlDANIA* 





CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 L~DZINY , ul. L~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 

PaUlnE Cr..flUM 
AuU,rACJI 

AB418 

OSRODEK SADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROiEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AS 418 w zakresie : 


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

, pomiaru haiasu, drgan, 
oswietlenia, p61 elektro
mag netycznych. 

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

, oznaczania st~i:en 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, 

, substancj i chemicznych . 

ladan mikroblologicznych: 

'w6d, 

'osad6w sciekowych. 

ladan spalin pojazdow 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14378/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. B~ari Srodowiska 
i Zagroteri N ralnych 

mgr into MaJgo a ieczak 

Sprawozdanie ~~o1zowat 

Kierownik priDtlrXl~A~S~U9i Klienta 


Ir~na Mal~~~ \ 


Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osr 
i Zagroi: 

a Badari Srodowiska 
t Inych 

L~dziny, dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 

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

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


CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 14378/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

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

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH SPOtKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZOW, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: Sklep spozywczy, Kamien ul. Bursztynowa Pr6bkfi! pobrat G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- A1Z), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- A1Z) 

Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 1228210115119 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-09-05 

Miejsee pobierania pr6bki I opis 
Sklep spoZywczy, Kamien ul. Bursztynowal 

woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
warto$ci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badan I Niepewnosc 

All Barwa 
PB-129/02.2012 wyd. II z 

dnia 01.02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mgllPtj 5 -1500 

akceptowaln'l' 
przez 

konsumentow I 
bez 

nieprawidlowych 
zmian*** 

- 5 

±1 

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

Nefelometrycznie 
[NTUj 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsumenlOw i 
!lez 

nieprawidlowych 
zmian. lalecany 

zakres wartosel do 
1.0 NTU'" 

- 0.82 

±0.10 

All Smak 

PN-EN 16222006 
Metoda 

organoleptyczna-pafZ'>jsla 
wyboru niewymuszonego 

TFN2J 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumenlaw i 
bez 

nieprawldlowycl1 
zmian 

- <1 

All lapach 

PN-EN 16222006 
Meloda 

organoleptyczna-pafZ'>jsta 
wyboru niewymuszonego 

TONlj 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumenlaw i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All 
pH (st~zenie jonew 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
PolenCjometrycznie 

pHrC 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.4/23.6 
±0.2 

All 
Przewodnosc 

elektryczna wlasciwa 
PN-EN 278881999 
Konduktometrycznie [jJSlcm! 10-110000 2500 SPEtNIA 690 

±54 

All 

Liczba 
mikroorganizmew w 
22±2'C po 72h na 

agarze z ekstraktem 
drozdzowym 

PN-EN ISO 62222004 
Posiew wgt~bny 

[j.tk.l1mll ad1 ].I.IU1 
ml 

bez 
- 17 

[10;29] 

All Liczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

[j.1.k.l100mll 
ad 1 j.!.kJ100 

ml 0 SPEtNIA 0 

All Liczba bakterii grupy 
coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

[jl.kJ100rnq 
ad 1 j.l.k.ll00 

ml 0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
N r 14378/ZL/19 

z dnia 18.09.2019 

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 PUI 

***Mf;'tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgnif;'cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w 

wodzie po uzdatnieniu 

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

metodf;' pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium. 

TON \)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sif;' metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje sif;' 

metodf;' 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 wartosc minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH. 

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

moze bye nizsza. 

przewodnosc elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

*** Zaleca sif;' , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala: 

-100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej 

- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 

**Oopuszcza sif;' pojedyricze 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 zwiqzku z § 21 us!. 4 rozporzqdzenia . 

Niepewnose: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenla dla p=95% I wsp6lczynnlka rozszerzenla k=2. 
* S.j. - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamleszczona 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 wartosei" przedstawiono wartoSci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoi:yeia przez 
ludzi wg Rozporzijdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do sp0Zyeia przez ludzi, 
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeenE: wyniku do w/w Rozporzijdzenia . 

Laboratorium o5wladcza, ie wyniki odnosz<j si~ wyl<jcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Nlniejsze sprawozdanie z badar\ bez plsemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane Inaczej nli w caloSci. 

Daty wykonania poszczeg61nych badar\ sq 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 

PCA 

POlU'. ClWUUM 


AutDTl A.cJI 


AS "18 


OSRODEK BADAN 

SROOOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


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

, pomiaru ha/asu, drgar'l, 
oswietienia , p61 elektro
magnetycznych. 

ladan i pomiar6w 
., srodowisku ogolnym: 
, pobierania probek gaz6w 
odlotowych, 

, oznaczania st~zer'l 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. 

ladan fizyko-chemicznych: 

, w6d i sciek6w, 

'wyciqg6w wodnych, 

, osad6w i odpad6w, 

, 9 leb/g ru nt6w, 

, produkt6w naftowych, 

, substancji chemicznych. 

ladan mikrobiologicznych : 

'w6d, 

'osad6w sciekowych. 

lada" spalin pojazd6w 

16rniczych. 


SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 14379/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. WILCZVCKA 14 

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

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3. 


Sprawozdanie sporzCldzit: 


Specjalista ds. sa, ' Srodowiska 

i Zagroten N t ralnych 


mgr into Ma~go ta Swieczak 


Sprawozdanie autoryzowat: 


Kierownik p,!.Jii.?f9i Klien!.
Ir t)J\t9fr 


Zatwierdzit: 

Z-ca Dyrektora osro~adan Srodowiska 
i Zagroten t Inych 

mgr Moni a Mroczka 

L~dziny, dn. 18.09.2019 

Strona 1/3 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04 .2013r. 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 

Nr 14379/ZLl19 

z dnia 18.09 .2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

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

Nazwa klienta : ZAKtAD uStUG KOMUNALNYCH sPOtKA Z 0 .0 . 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: Dom Mieszkalny Dtugrn~ka ul. Wiejska 15 Pr6bk~ pobrat G6recki Krzysztof 

wg PN-EN I,SO 

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

(S .j*- AlZ) 
Data dostarczenia pr6bki: 05.09.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 

Stan pr6bki bez zastrzezer'l 

Metoda badawczal
S.j .* Parametr 

Metoda oznaczenia 
Jednostka 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
All Barwa dnia 01.02.2012r. Img/l Pt) 

Spektrofotometrycznie 

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

[NTU]N'efelometrycznie 

PN-EN' 1622:2006 

All Smak Metoda TFN2)
organoleplyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

PN-EN 1622:2006 

All lapach Metoda TON')
organoleplyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

pH (st~i.enie jon6w PN-EN ISO 105232012All wodoru) I temp. 
Potencjometrycznie pHrC 

pomiaru 

przewodnosc PN-EN 27888:1999 
, 

All elektryczna wiasciwa Konduktometrycznie !~S/cml 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

PN-EN ISO 6222:2004All 22±2"C po 72h na 
Posiew wgl~bny U·t.k.l1ml] 

agarze z ekstraktem 
drozdzowym 

PN-EN ISO 

All Liczba bakterii 9308-1 :2014-12 
U·t.kJ100ml] Escherichia coli +A1 :2017-04 

Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

All Liczba bakterii grupy 9308-1 :2014-12 
U.t.k.l1100ml)coli +A1 :2017-04 

'Filtry membranowe 

Numer pr6bki 12283/01/5/19 

Datalgodzina pobierania pr6bki 
I 

2019-09-05 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis l oom iMieszkalny Dlugol~ka ul. Wiejska 15 

Rodzaj pr6bki WOOA 

Zakres 
Dopuszczalne Deena

wykonania 
wartosei wyniku I 

Wyniki badan I Niepewnosc 
oznaczenia I 

akceptowalny I 
przez 

konsument6w i 
5 - 1500 

bez - 5 
nieprawidlowych 

zmian"" ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 

0.15-100 bez 0.84nieprawidlowych -

zmian. lalecany 
zakres wartosci do 

1.0 NTU""" ±0.11 
akceptowalny 

przez 

1-5 
konsument6w i <1bez -
nieprawidlowych 

zmian 
akceptowalny 

przez 

1-5 
konsument6w i <1bez -

nieprawidlowych 
zmian 

2.0 -12.0 6.5-9.5""" SPEtNIA 7.4/23.6 
±0.2 

10 -110000 2500 SPEtNIA 720 
±56 

od 1 j.t.kI1 bez 

ml 
nieprawidlowych - nie wykryto 

zmian""" 

I .
od 1 j.t.k.l100 0 SPEtNIA 0ml 

od 1 j. t.k.l1 00 
0" SPEtNIA 0ml 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 14379/ZLl19 

z dnia 18.09.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

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

"*M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleiy 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 pozostalych wynik6w 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. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium. 

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartose minimalna moie zostae obniiona 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 minima Ina 

mOie bye niisza. 

przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 

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

- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadzanej 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 naleiy wykonae badanie parametru 

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

Niepewnosc: nlepewnose rozszerzona poboru i oznaczenla dla p=9S% i wsp6lczynnika rozszerzenia k=2 . 
* S.j. - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamleszczona 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 2S.02 .2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez 
ludzi wg RozporzCJdzenia 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 RozporzCJdzenia . 

Laboratorlum oswiadcza, ie wyniki odnosz~ si~ wy/~cznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powlelane Inaczej nii w ca/osci. 

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


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 




