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PC~ 
POUln: COIHUII 


AIII IYTACJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badan i pomiarow 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza, 
• oznaczania st~i:en substancji 
chemicznych i pytowych, 

• pomiaru halasu, drgan, 

oswietlenia, p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiarow 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 


odlotowych, 

• oznaczania st~i:en substancji 
chemicznych i pytowych 
w gazach odlotowych, 

• pomiaru emisji do powietrza, 

hatasu, p61 elektromagne

tycznych . 


Pobierania probek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spoiycia, 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i Sciek6w, 
• wyciClg6w wodnych , 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych. 
Badan mikrobiologicznych: 
• woo, 
• osad6w sciekowych. 

Badan spaHn pojazd6w 
gorniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18111/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: 

Inspektor ds. Badari Srodowiska i Zagrozeri 

Nat~I~~~ 
mgr Ja~oga~a 

Sprawozdanie autoryzowat 

Kierownik Pt::r'ii\""lhi Obslugi Klienta 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora osrft~:+~:..,~ar'l Srodowiska 
i zagrozelr~nYCh 

mgr Monlka Mroczka 

L~dziny, dn. 15.11.2019 

Strona 1/3 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z OS.04 .2013r. 
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CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18111/ZU19 

Strona: 2 

z dnia 15.11 .2019 Stron: 3 

Zalqcznik 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: wodociqg sieciowy Dtugrn~ka, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat: Bizacki Pawel 
Dom Mieszkalny Dlugrn~ka ul. Wiejska 15 wg PN-EN ISO 

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

Data dostarczenia pr6bki: 07.11.2019 Pr6bk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer probki 15641/01/5/19 

Data/godzina pobierania probki 2019-11-07 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodocl~g sleclowy Dlugol'1ka, punkt pobranla: 

Oom Mieszkalny Dlugol'1ka ul. Wiejska 15 

Rodzaj pr6bki WOOA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Ocena 
wyniku 

Wyniki badari 1 Niepewnosc 

All Barwa 
PB-129/02 .2012 wyd . " z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mgll Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian'" 

- 5 

tl 

AIZ 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'" 

- 0.67 

to.09 

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 

AIZ 
pH (s~zenie jon6w 

wodoru) 1 temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHrC 2.0 - 12.0 6.5-9.5·'· SPEtNIA 7.4/21 .8 
to.2 

All przewodnost 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie 

[~S/cm] 10 - 110000 2500 SPEtNIA 930 
t73 

All 

Liczba 
mikroorganizm6w w 
22t2°C po 72h na 

agarze z ekstraktem 
droidzowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wgl~bny 

U·t.k.llml] 
od 1 j .t.k./l 

ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian·" 
- nie wykryto 

All liczba bakterii 
Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+Al :2017-04 
Filtry membranowe 

U·t.k.ll00ml] 
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 

U·t.k ./l00ml] 
od 1 j.t.k.ll00 

ml 
0'· SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18111/ZLl19 

zdnia 15.11.2019 I 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 12.00 

Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 

Temperatura badan: 24,00 


Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 12.00 

Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 

Temperatura badan: 24,00 


Barwa - Pozqdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PtJI 
"'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 pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ pe/nq. Badanie przeprowadza Irzech oceniajqcych. ir6d/em wody odniesienia jest woda destylowana wolna, od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON ''- liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ pe/nq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. ir6dlem wody odniesienia jest woda destyl'owana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w . 
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do bulelek lub pojemnik6wwartose 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 w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
•• * Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekracza/a: 
- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej 
- 200 jlk 11 ml w kranie konsumenla 
**Dopuszcza si~ pojedyr'lcze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 m'l nalezy wykonae badanie parametru 
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia. 
Niepewnosc: nlepewnose rozszerzona poboru i oznaczenla dla p;95% I wsp6!czynnika rozszerzenia k;2. 
* 5.j . - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamleszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry i metody obJt:te sCI zatwlerdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/N5/HK.432-12d/2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

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

Laboratorium oSwladcza, ie wynikl odnoszCl,sit: wylClcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanle z badan bez plsemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powielane Inaczej nli w caloSci. 

Daty wykonania poszczeg61nych badan SCI identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC 5PRAWOZDANIA* 
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PC~ 
PDUlll Cunu.. 


A",..TtAC.1I 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SROOOWISKA 


I ZAG ROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


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

• pomiaru halasu, drgan, 

oswietlenia, p61 elektro

magnetycznych . 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 


odlotowych, 

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

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

Pobierania pr6bek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych : 
• woo i sciek6w, 
• wyci'l96w wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych . 

Badan mikrobiologicznych: 
·w6d, 
• osad6w sciekowych . 
Badan spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18112/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKt.AD USt.UG KOMUNAlNYCH sp6t.KA Z 0.0. 
55-093 KIEt.Cz6w, ul. WllCZYCKA 14 

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

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 3. 

Sprawozdanie sporzqdzH: 

Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen 
Naturaln~ch=.. a....l

mgr Ja1Logata 


Sprawozdanie a~ryzowat : 


Kierownik Pra 1 ~\¢)bstU9i Klienta 

Iren ~Yk 

Zatwierdzit: 

Z-ca Dyrektora 05~.~a .Badan Srodowiska 

i zagrozV18lnYCh 


mgr Monika Mroczka 


L~dziny , dn. 15.11.2019 

Strona 1/3 

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.042013r. 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18112/ZLl19 

z dnia 15.11.2019 

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: wodociqg sieciowy Piecowice, punkt Pr6bk~ pobrat: Bizacki Pawcl 
pobrania: Sklep spozywczy, Kamien ul. wg PN-EN ISO 
Bursztynowa 25 19458:2007 (S.j*- NZ), 

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

Data dostarczenia pr6bki: 07.11.2019 Pr6bk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezeri 

Numer probki 1564210115/19 

Data/godzina pobierania probki 2019-11-07 

Miejsce pobierania probki I opis 
wodocl"g sieclowy Plecowlce, punkt pobrania: 
5klep spotywczy, KamleR ul. Bursztynowa 251 

woda do spoiycia 

Rodzaj probki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badar'll Niepewnosc 

AIZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd . \I z 

dnia 01.02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/l Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian""" 

- 5 

±1 

AlZ Mli!tnosc 
PN-EN ISO 7027-12016 

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nie prawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU""" 

- 0.80 

±0.10 

AlZ Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

AIZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

AlZ 
pH (stli!zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometrycznie 

pHrC 2.0 - 12.0 6.5-9.5""" SPEtNIA 7.4/22.8 
±0.2 

AlZ 
Przewodnosc 

elektryczna wlasciwa 
PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~S/cm] 10 - 110000 2500 SPEtNIA 810 

±63 

AlZ 

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

agarze z ekstraktem 
droidiowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wglli!bny fi ·t.k.l1ml] 

od 1 j.t.k.l1 
ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian... • 
- 10 

[5;19] 

AIZ 
Liczba bakterii 

Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1:2014-12 

+A1:2017-04 
Filtry membranowe 

fi·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 

fi.t.k.l100ml] 
od 1 j.t.k.l100 

ml 
0"" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 18112/ZU19 

I 
zdnia 15.11 .2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11 .2019 godz. 12.10 
Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 
Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura badan: 24,00 

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 12.10 

Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 

Temperatura badan: 24,00 


Barwa - PozCldana wartose tego parametru w wodzie w kranie 'konsumenta - do 15 mg Ptli 
'**M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqi:yc 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 pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ peinCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ peinCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Zr6drem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w . 
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartosc minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH. 
dla wody rotlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartost minimalna 
moze bye nizsza. 
P rzewod nose elektryczna wtasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s!.C 
••• Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala: 
- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociClgowej 
- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta 
**Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPt.). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonat badanie parametru 
E.coli i enterokoki w zwiClzku z § 21 us!. 4 rozporzCldzenia. 
NiepewnoSC: nlepewnoSC rozsz.erzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wsp6/czynnika rozszerzenia k=2. 
* 5.j. - symbol jakoSd metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametryi metody obj~te SCI zatwlerdzeniem PPI5 w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 25.02.2019r. 

Uwagi: 

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

Laboratorium oSwiadcza, ze wynlkl odnoszil sl~ wyl'ICZn1e do badanej(ych) pr6bki(ek). Nlniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye 

powielane inaczej niz w calosci. 

Daty wykonania poszczeg61nych 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 S1jdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
POUIIl Cllnu.. 


AlillnACJI 


AB418 

OSRODEK BAD AN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza , 
• oznaczania st~zen substancji 

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu, drgan, 


oswietlenia , p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 


odlotowych, 

• oznaczania st~i:er'l substancji 

chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych . 


Pobierania pr6bek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spotycia , 

• sCiek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyci1jg6w wodnych , 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych , 
• substancji chemicznych. 

Badan mikrobiologicznych: 
'wOd, 
• osad6w sciekowych . 

Badan spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18113/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 


Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen 

Naturalnych 


Z"CI";. oL 
mgr Ja Logffia 


Sprawozdanie autoryzowal: 


Kierownik praC~(li J,~lugi Klienta 

Irena\~ 


Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora os~a Badan $rodowiska 
i Zagroz t Inych 

mgr Mon ka Mroczka 

L~dziny , dn. 15.11.2019 
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CBiDGP Sp z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18113/ZU19 

z dnia 15.11 .2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04 .20131. 

Nazwa klienta: ZAKtAD U8tUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0 .0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociCl9 sieciowy Sliwice, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Bizacki Pawcl 
ZUK Sp. z 0 .0. Kiclcz6w uL Wilczycka 14 wg PN-EN ISO 

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

Data dostarczenia pr6bki: 07.11.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 

Data/godzina pobierania pr6bki 

15643/01/5/19 

2019-11-07 

wodocl"g sleciowy SlIwlce, punkt pobranla: 
Miejsce pobierania pr6bki lopis ZUK 5p. Z 0.0. Klelcz6w ul. Wllczycka 141 woda 

do spotycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

Metoda badawczal 
Zakres 

Dopuszczalne Ocena
S.j .* Parametr Jednostka wykonania Wyniki badan 1Niepewnosc

Metoda oznaczenia 
oznaczenia 

wartosci wyn iku 

akceptowalny 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
przez 

konsument6w i NZ Barwa dnia 01 .02.2012r. [mg/l Pt] 5 - 1S00 
bez 

- 5 
Spektrofotometrycznie 

nieprawidtowych 
zmian'" ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 

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

[NTU] 0.1S-100 
bez 0.92 Nefelometrycznie nieprawidtowych -

zmian . Zalecany 
zakres wartosci do 

I 1.0 NTU'" ±0.12 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

All Smak 
Metoda TFN2) 1-S 

konsument6w i <1
organoleptyczna-parzysta bez 

-
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych 

zmian 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ Zapach 
Metoda TON') 1-S 

konsument6w i <1
organoleptyczna-parzysta bez 

-
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych 

zmian 

I pH (st~ienie jon6w 
PN-EN ISO 10S23:2012 NZ wodoru) 1 temp. 

Potencjometrycznie 
pHI"C 2.0 - 12.0 6.S-9.S"· SPEtNIA 7.3/24.0 

pomiaru ±0.2 

NZ przewodnosc PN-EN 27888: 1999 
[IlS/em] 10 -110000 2S00 SPEtNIA 860elektryczna wtasciwa Konduktometrycznie ±67 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

PN-EN ISO 6222:2004 od 1 j .t.kJ1 
bez 

NZ 22±2'C po 72h na U·t.kJ1ml] nieprawidlowych - 30 
agarze z ekstraktem Posiew wgt~bny ml 

zmian'" 
drozdiowym [20;4S] 

PN-EN ISO 

NZ Liczba bakterii 9308-1 :2014-12 
U·t.k.i100ml] 

od 1 j .t.k.l100 
0 SPEtNIA 0Escherichia coli +A1 :2017-04 ml 

Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

NZ Liczba bakterii grupy 9308-1 :2014-12 
U·t.kJ100ml] 

od 1 j .t.k.i100 
0" SPEtNIA 0coli +A1 :2017-04 ml 

Filtry membranowe 



,I Sprawozdanie z badan 

CBiDGP Sp. z 0 .0. 
Nr 18113/ZLl19 

z dnia 15.11,.2019 

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

Strona: 3 

Stron: 3 

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 12.20 
Przechowywanie pf6bki: 24-27 h 
Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura bada,;: 24,00 

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki : 08 .11 .2019 godz. 12.20 

przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 

Temperatura bada,;: 24 ,00 

Barwa - Poiqdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pili 
"*M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej naleiy dqiye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TFW) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~ 
metod~ petnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. ir6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON ,>- liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~ 
metod~ petnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek ·Iub pojemnik6w wartose minimalna mOie zostae obniiona 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 niisza. 
przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s!.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~ pojedy,;cze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/1 00 ml naleiy wykonae badanie parametru 
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 us!. 4 rozpor2qdzenia. 
Niepewnosc: niepewnoSC rozszerzona poboru i oznaczenla dla p=95% i wsp61czynnika rozszerzenia k=2. 
* 5.j. - symbol Jakoscl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamleszczona w zakresie akredytacjl PCA nr AB 418, 
Z- Parametry i metody obJ~te SiI zatwierdzeniem PPI5 w Tychach dla CBiOGP nr 17/N5/HK.432-12d/ 2019 z dnla 2S.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyiszej tabeli w kolumnie " dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadae woda przeznaczona do spozycia 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 wlw Rozporzqdzenia. 


Laboratorium oSwladcza, ie wyniki odnoszq si~ wyl'qcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Ninlejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powielane inacze) nii w calosci. 

Daty wykonanla poszczeg61nych badan SiI identyfikowalne poprzez zaplsy 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 S'ldowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

pet!. 
PaUlIl C.onu.. 


AUllnAc:J1 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 
AB 418 w zakresie: 

Badan i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza , 
• oznaczania 5t~zeri 5ubstancji 

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu, drgar'l, 


oswietlenia , p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 


odlotowych, 

• oznaczania st~zeri substancji 

chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

• pomiaru emisji do powietrza , 

halasu, p61 elektromagne

tycznych. 


Pobierania pr6bek: 
• w6d powierzchniowych, 
podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych . 

Badar'l fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyci'lg6w wodnych , 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• 5ubstancji chemicznych . 

Badan mikrobiologicznych: 
·w6d, 
• osad6w sciekowych. 

Badar'l spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18114/ZL/19 

wykonano wg umowy nr CBO-161/19 

Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/19/01206 

ZAKlAD USlUG KOMUNALNYCH SPOlKA 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: 

Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen 
Naturalnych 

~. _r
)II .:v< 

mgr JarVZoga~a 

Sprawozdanie aut 

IU\Kierownik Prac ~JlL1I:"1J gi Klienta Kierownik Pracowni Analiz 
Fizykoch i Biologicznych 

Iren 

Zatwierdzit 

Z -ca Dyrektora OS~ka Badar'l Srodowiska 
i Zagroi: a ralnych 

mgr Mo ika Mroczka 

L~dziny, dn. 15.11 .2019 
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CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18114/ZU19 

Strona: 2 

z dnia 15.11.2019 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: wodociqg sieciowy Siedlec, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Bizacki Paw~ 
Osrodek Zdrowia, Siedlec ul. Wrodawska 8 wg PN-EN ISO 

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

Data dostarczenia pr6bki: 07.11 .2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 15644101/S/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-11-07 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 
wodocl1\9 sieclowy Siedlec, punkt pobrania: 
Osrodek Zdrowla, Siedlec ul. Wroclawska 8 1 

wods do spotycla 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Oeena 
wyniku 

Wyniki badal'i 1 Niepewnosc 

NZ Barwa 
PB-129/02.2012 wyd . \I z 

dnia 01 .02.2012r. 
Spektrofotometrycznie 

[mg/l Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian'" 

- 5 

±1 

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

Nefelometrycznie 
[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

- 0.91 

±0.12 

NZ Smak 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TFN2) 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

AlZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsumentow i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ 
pH (st~ienie jon6w 

wodoru) 1temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 105232012 
Potencjometrycznie 

pH/oC 2.0 · 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.5/24.1 
±0.2 

NZ 
przewodnosc 

elektryczna wlaSciwa 
PN-EN 27888: 1999 
Konduktometryczn ie [~S/cm] 10-110000 2500 SPEtNIA 840 

±66 

NZ 

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

agarze z ekstraktem 
drozdiowym 

PN-EN ISO 6222:2004 
Posiew wgl~bny U·t.k.l1ml] 

od 1 j.t.k.l1 
ml 

bez 
nieprawidlowych 

zmian'" 
- nie wykryto 

NZ 
Liczba bakterii 

Escherichia coli 

PN-EN ISO 
9308-1 :2014-12 

+A 1 :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 

Ut.k.l100ml] 
od 1 j .t.k.l100 

ml 
0" SPEtNIA 0 



CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

, 
Sprawozdanie z badar'l 

Nr 18114/ZLl19 

I 
z dnia 15.11.2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

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

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11 .2019 godz. 12.30 

Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bkk 

Temperatura badan: 24,00 


Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08 .11 .2019 godz. 12.30 

Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 

przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 

Temperatura badan: 24,00 


Barwa - Poz'ldana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pili 
"*M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy d'lzye do os i'lgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczaj'lcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TFN2) - 'Iiczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod'l uproszczon'l, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ peln'l. Badanie przeprowadza trzech oeeniaj'lcych. Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON 1L liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod'l uproszc.zon'l, w przypadku pozoslalych wynik6w slosuje si~ 
melod~ peln'l . Badanie przeprowadza trzech oeeniaj'lcych . Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek 'Iub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednoslek pH. 
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z nalury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 
moze bye nizsza. 
przewodnose elektryczna wlasciwa OZr1 aczona w temperaturze 25.0 st.C 
*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala: 
- 100 jlk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci'lgowej 
- 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 paramelru 
E.coli i enterokoki w zwi'lzku z § 21 us!. 4 rozporz'ldzenia. 
Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona poboru I oznaczenla dla p=9S% I wsp6lCZYf1nika rozszerzenia k=2. 
* 5.j. - symbol jakoScl metody badawaej: A - metoda akredytowana przez PeA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry i metody obj~te sq zatwierdzeniem PPI5 w Tychach dla CBiDGP nr 17/N5/HK.432-12d/2019 z dnla 2S.02.2019r. 

Uwagi: 

W pOwyZszej tabeli w kolumnie " dopuszczalne wartosci" przedslawiono wartosci Jakim powinna odpowiadae woda przeznaczona do spozycia przez 

ludzi wg·Rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, 

nalomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporz'ldzenia. 


Laboratorium oSwladcza, ie wynikl odnoszet si~ wy1etcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powlelane Inaczej nii w caloSci. 

Daty wykonania poszczegolnych badan sq IdentyfJkowalne poprzez zapisy prowadzone w 'laboratorium. 


* KONIEC 5PRAWOZDANIA* 



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 
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PC~ 
' DUIII elE_nUIl 

A.II DYTJ CJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGRO:ZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza, 
• oznaczania st~zen substancji 


chemicznych i pylowych, 

• pomiaru halasu, drgan, 


oswietienia, pol elektro

magnetycznych. 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


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

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, pol elektromagne

tycznych. 


Pobierania pr6bek: 
• wod powierzchniowych, 
podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

• sciek6w, 
• osadow sciekowych. 
Badari fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciCjgow wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych. 

Badari mikrobiologicznych: 
·w6d, 
• osad6w sciekowych. 
Badari spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18115/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 

Inspektor ds. Badan Srodowiska i Zagrozen 
Naturalnych

:">>ZYr,J"_ 
mgr JaIn Zoga~a 

Sprawozdanie autorY,zowat 

Kierownik Pracowni Analiz 
Fizykoche Biologicznych 

mg 

Zatwierdzit 

Z-ca Dyrektora Osr Badar'l Srodowiska 

L~dziny, dn. 15.11.2019 

Strona 1/3 

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

i Zagroze tu a nych 

mailto:cbidgp@cbidgp.pl
http:http://www.cbidgp.pl
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18115/ZU19 

zdnia 15.11.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

Za/qcznik 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 tozina, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Bizacki Pawel 
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: 07.11.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 15645/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-11·07 

wodoc1i\Q sieclowy lozlna, punkt pobrania: 
Miejsce pobierania pr6bki I opis Biblloteka, lozina ul. Millcka 61 woda do 

spozycla 

Rodzaj pr6bki WODA 

Metoda badawczal 
Zakres 

Dopuszczalne Ocena
S.j.* Parametr Jednostka wykonania Wyniki badar'll Niepewnosc

Metoda oznaczenia 
oznaczenia 

wartosci wyniku 

akceplowalny 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
przez 

konsumenl6w i NZ Barwa dnia 01 .02.2012r. [mgll PI) 5 - 1500 
bez - 5 

Speklrofolomelrycznie 
nieprawidlowych 

zmian'" :t1 

Akceplowalna 
przez 

konsumenl6w i 

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

[NTU] 0.15-100 
bez 0.69

Nefelomelrycznie nieprawidlowych -
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" ±0.09 

akceplowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ 
1 

Smak 
Meloda TFN2) 1-5 

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

zmian 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ Zapach 
Metoda TON') 1-5 

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

zmian 

pH (st~enie jon6w 
PN-EN ISO 10523:2012 NZ wodoru) 1temp. 

Potencjometrycznie 
pHrC 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.2/23.8 

pomiaru :to.2 

NZ przewodnoSc PN-EN 278881999 
[~S/cm] 10-110000 2500 SPEtNIA 980elektryczna wlasciwa Konduktomelrycznie :t76 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

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

NZ 22:t2'C po 72h na 
Posiew wgl~bny 

O·t.k.l1ml) 
ml 

nieprawidlowych - nie wykryto 
agarze z ekslraktem zmian .... 011 

drozdzowym 

PN-EN ISO 

NZ Liczba bakterii 9308-1 :2014-12 
O·t.k./100ml] 

od 1 j.t.k.l100 
0 SPEtNlA 0Escherichia coli +A1 :2017-04 ml 

Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

NZ Liczba bakterii grupy 9308-1 :2014-12 
O·t.k.l100ml] 

od 1 j.t.k.l100 
0" SPEtNIA 0coli +A1 :2017-04 ml 

Fillry membranowe 



r 

Sprawozdanie z badan 

CBiDGP Sp. z 0.0. 
Nr 18115/ZU19 

'I z dnia 15.11 .2019 

Strona: 3 

Stron: 3 

Za/<\cznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z OB.04.2013r. 

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: OB .11 .2019 godz. 12.40 
Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 
przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura badari : 24,00 

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: OB.11 .2019 godz. 12.40 
Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 
Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura, badari: 24,00 

Barwa - Poz<\dana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pili 
"*M~tnost - 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 oeeniaj<\cych. tr6d/em wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON ,>- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod<\ uproszczon<\, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ pe/n<\. Badanie przeprowadza trzech oeeniaj<\cych. tr6d/em wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednoste'k pH. 
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartost minimalna 
moze bye niisza. 
przewodnose elektryczna w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s!.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~ 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 zwi<\zku z § 21 us!. 4 rozporz<\dzenia. 
Niepewnosc: niepewnosc rozslerzona poboru i oznaaenia dla p=95% i wsp6laynnika rozs2erzenia k=2. 
* S.j . - symbol jakoScI metody badawaeJ : A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszaona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry i metody objE:te ~ zatwlerdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/ 2019 z dnia 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyzszej tabeli w kolumnie " dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadae woda przeznaczona do spozycia 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 "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporz<\dzenia. 

Laboratolium oswladaa, ie wyniki odnoszij siE: wylijanie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powielane inaaeJ' nii w caloSci. 

Daty wykonania poszaegolnych badan ~ identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANlA* 
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PC~ 
PGUIII ClM'nUM 


AI I(OYlltJ l 


A8418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza, 
• oznaczania st~ien substancji 
chemicznych i pylowych, 

• pomiaru halasu, drgan, 

oswietlenia, pol elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


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

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu , p61 elektromagne

tycznych. 


Pobierania pr6bek: 
• woo powierzchniowych, 
podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych . 
Badan fizyko-chemicznych: 
• wod i sCiek6w, 
• wyciqg6w wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych . 

Badan mikrobiologlcznych: 
'w6d, 
• osad6w sciekowych. 

Badan spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18116/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 sporzqdzil: 


Inspektor ds. Badari Srodowiska i Zagroieri 
Naturalnych 

.z-"'- •..i__ 
mgr JaRzogata 

Sprawozdanie aut0rYzowat 

Kierownik praCO~i \~~~9i Klienta 

Irena ~~\ 

Zatwierdzil: 

Z-ca Dyrektora os~a Badari Srodowiska 
i Zagroi t Inych 

mgr Mo ika Mroczka 

L~dziny , dn.15.11.2019 

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




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 18116/ZLl19 

z dnia 15.11.2019 

Strona: 2 

Stron: 3 

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

Nazwa klienta: ZAKtAD U8tUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZ6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy tosice, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Bizacki Pawet 
Szkoia 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: 07.11 .2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzeten 

Numer pr6bki 15646/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-11-07 

wodoci"g sleclowy losIce, punkt pobrania: 
Miejsce pobierania pr6bki lopis 5zkota Podslawowa, szczodre ul. Trzebnicka 

42 1 woda do spotycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

Metoda badawcza/ 
Zakres 

Dopuszczalne Ocena
S.j.* Parametr Jednostka wykonania Wyniki badan 1 Niepewnosc

Metoda oznaczenia 
oznaczenia 

wartosci wyniku 

akceptowalny 

PB-129/02.2012 wyd. II z 
przez 

konsument6w i 
AlZ Barwa dnia 01 .02.2012r. [mgllPt] 5 - 1500 

bez 
- 5 

Spektrofotometrycznie 
nieprawidlowych 

zmian" ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 

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

[NTU] 0.15-100 
bez 0.74

Nefelometrycznie nieprawidlowych -
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" ±0.10 

akceptowalny 
PN-EN 16222006 przez 

AlZ Smak 
Metoda TFN2) 1-5 

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

zmian 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

All Zapach 
Metoda TON') 1-5 

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

zmian 

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

All wodoru) I temp. 
Potencjometrycznie 

pHl"C 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" SPEtNIA 7.3/24.5 
pomiaru ±0.2 

All 
Przewodnosc PN-EN 27888: 1999 

[~S/cm] 10 - 110000 2500 SPElNIA 600elektryczna w/asciwa Konduktometrycznie ±47 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

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

All 22±2°C po 72h na 
Posiew wgl~bny O·t.k.l1ml] ml 

nieprawidlowych - nie wykryto 
agarze z ekstraktem zmian.... 

drozdzowym 

PN-EN ISO 

AlZ 
Liczba bakterii 9308-1 :2014-12 

O·t.k.l100ml) 
od 1 j .t.k.ll00 

0 SPEtNIA 0Escherichia coli +A 1 :2017 -04 ml 
Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

AlZ 
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 

O·t.k.l100ml) 
od 1 j .t.k.ll00 

0" SPEtNIA 0coli +Al :2017-04 ml 
Filtry membranowe 



CBiDGP Z 0.0. 

SiJl z badan 
Nr 18116JZLl19 

z dnia 15.11.2019 

3 

Stron: 3 

7",1::11'21'1'" or 211 do PO·17. wydaoie VI z 08.04.2013r. 

przed rozlPoczl;lciem 
Temperatura 

24·27 h 
wg PN·EN 1822:2008 Data i C2aS badaoia pr6bki: 0811.2019 12,50 

Ul;Ulllfo;LU chlor z pr6bki. 

wvlmn:eno wg PN-EN 1822:2006 Data i czas badania pr6bk!: 08.11,2019 12,50 
24-27 h 

Przed rozpoczlilciem badaoia usunililto chlor z pr6bkL 

Temperatura badan: 24,OiJ 


dA!,tvl,rlWlm!'! wolna ad smaku,zapachu i 
mikroorganizmOw, 
TON 1). llczba rlm.Mf\"",,, zapachu, W przypadku wykonuje si~ metodq uproszczon'l.. w przypadku pozostalych wynikOw stosuje sill' 
metodfi! peln... przeprowadza trzech oCl!!ni,lia(~\ll'llh, LIOU'"'''' wody odniesiel1ia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
H. pH - W odniesieniu do njega,~O\lllaneJ rr.,.I",w"""" do butelek lub wartosc minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH. 
dla wody do w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minimalna 

parametru. w wodzie w kranie kOl1sumel1ta - do 15 BalWa - Poz<jdana wartosc 
"'liII",tnn,,'" • W Of2'VO,aCllm powierzchnioweJ d'l.zyc do n",i'''''''''''.,.,i", wartosci parametrycznej nieprzekraczaj'l.cej 1.0 NTU w 
wodzie 
TFN2) 
metodll' pe{n'l., 0<11.<1111<1 plrzellfo'lVaciza 

uprosz:cz()OCI w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 

moze bye n!zsza. 
Przewodnosc eleklryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25,0 al. C 
*'* Zalece allil. aby liczba nie przekrac.:aia 

100 jtk I 1 ml w siec! wo.doC;iaQlowej 
- 200 jlk 11 ml w kranie konsumenta 
**Oopuszcza akl bakterie <10 Or2'\lo,adlm wykrycia bakleri! grupy coli <10 itk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru 
E.coli i w zwilllZku z § 21 ust. roz:oorzaclzEtlnla, 
Nlepewnosc: niepewlloSc rozszerzona poOOru ozraczenla dla p=95% i wspOl:czynnika rozszerzenia 1<=2. 
* S.j. symbol A - metoda PeA, jest zamleszczona w zakresle al<.rl2Clvltadl 
Z - Parametry metody il<l PPIS w nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z onta 

Uwagi: 

"d()pu,sz(::zalne warto$ci" 

wyniku dO wlw ROZPC)rzl,dz.enia. 

przed~.ta\lltio~lo OOVIllnrla odpowiadac woda przeznaczona do SPI:JZV'Cla 
z dnla 07 2017r. wody przeznaczonej do spozycia przez Ro:zpolrzqdzEmia Ministra 

"",t"m"",,,! "oeena wyniku" zawiera ocen~ 

Laboratorlum oSwiadcza, odnOSZiI sill wytllcznle do badanej(ych) Nlniej5le sprav;ozdanle z badan bel pisemnej zgody taboratorium nle moie bye 
povvle~ane inaczej nlz w 

wykorlanla poszczegolnych baclan sq identyflkowalne popnez zaplsy prowadzone w laboratonum. 
*KONIEC SPRAWOZDANIA* 
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43-143 LE;DZINY, ul. LE;DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
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PC~ 
PDLlIlI CUrrlUM 


Alii DYl ACJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza, 
• oznaczania st~i:eri substancji 
chemicznych i pylowych , 

• pomiaru halasu, drgar'i, 

oswietlenia, p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym : 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


• oznaczania st~i:eri substancj i 
chemicznych i pylowych 
w gazach odlotowych, 

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych. 


Pobierania,probek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spoi:ycia , 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badari fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciCjg6w wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych. 

Badari mikrobiologicznych: 
'w6d, 
• osad6w sciekowych. 

Badari spaHn pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 18117/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: 

Inspektor ds. Badar'l $rodowiska i Zagrozen 
Naturalnych

d9.rc
mgr JaVZ~g;ta 


Sprawozdanie aut zowat: 


Kierownik pracoL ugi Klienta 


Zatwierdzit: 

Z-ca Dyrektora osr~Badar'l $rodowiska 
i Zagroze tu alnych 

mgr Mo ka Mroczka 

L~dziny, dn.1S.11.2019 
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Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCz6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: wodociqg sieciowy Borowa, punkt pobrania: Pr6bk~ pobrat Bizacki Paw~ 
Szkrna Podstawowa Borowa ul. Parkowa 2 / wg PN-EN ISO 
woda do spoiycia 19458:2007 (S.j*- NZ), 

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

Data dostarczenia pr6bki: 07.11.2019 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzeier'i 

Numer pr6bki 15647/01/5/19 

Data/godzina pobierania pr6bki 2019-11-07 

wodoci<\9 sieciowy Borowa, punkt pobrania: 
Miejsce pobierania pr6bki lopis 5zkola Podstawowa Borowa ul. Parkowa 2 1 

woda do spoZycla 1woda do sp0Zycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

Metoda badawczal 
Zakres 

Dopuszczalne Ocena
S.j.* Parametr Jednostka wykonania Wyniki badar'll Niepewnosc 

Metoda oznaczenia 
oznaczenia 

wartosci wyniku 

akceptowalny 

PB-129/02.2012 wyd. II z przez 
konsument6w i 

NZ Barwa dnia 01.02.2012r. [mgtl Pt] S - 1S00 
bez 

- 5 
Spektrofotometrycznie 

nieprawidlowych 
zmian'" ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 

NZ M~tnoSt 
PN-EN ISO 7027-12016 

[NTU] 0.1S-100 
bez 0.78Nefelometrycznie nieprawidlowych -

zmian. Zalecany 
zakres wartoSci do 

1.0 NTU'" ±0.10 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

AlZ Smak 
Metoda TFN2) 1-S 

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

zmian 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ Zapach 
Metoda 

TON') 1-S 
konsument6w i <1

organoleptyczna-parzysta bez -
wyboru niewymuszonego nieprawidlowych 

zmian 

pH (st~i:enie jon6w 
PN-EN ISO 10S23:2012 

AlZ wodoru) I temp. 
Potencjometrycznie 

pHrC 2.0 - 12.0 6.S-9.S··· SPElNIA 7.5122.9 
pomiaru ±0.2 

NZ 
Przewodnosc PN-EN 27888: 1999 

[tJS/cm] 10 - 110000 2S00 SPElNIA 430elektryczna w/asciwa Konduktometrycznie ±34 

Liczba 
mikroorganizm6w w 

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

NZ 22±2°C po 72h na ~.t.k.l1ml] nieprawidlowych - nie wykryto 
agarze z ekstraktem 

Posiew wgl~bny ml zmian··· 
drozdzowym 

PN-EN ISO 

NZ 
Liczba bakterii 9308-1 :2014-12 

~.t.k.l1 OOml] 
od 1 j.t.k.l100 

0 SPElNIA 0Escherichia coli +A 1 :2017 -04 ml 
Filtry membranowe 

PN-EN ISO 

NZ 
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 

~.t.k.l100ml] 
od 1 j.t.k.l100 

0" SPElNIA 0coli +A1 :2017-04 ml 
Filtry membranowe 
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Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 13.00 
Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 
Przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura badalt 24,00 

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania pr6bki: 08.11.2019 godz. 13.00 
Przechowywanie pr6bki: 24-27 h 
przed rozpocz~ciem badania usuni~to chlor z pr6bki. 
Temperatura badan: 24,00 

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 pozostafych wynikow stosuje si~ 
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
TON 1)_ liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostafych wynikow stosuje si~ 
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Zrodfem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w. 
*** 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 2 natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna 
moze bye nizsza. 
przewodnose elektryczna wfasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczafa: 
- 100 jtk 1 1 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 <110 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru 
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia. 
Niepewnosc: niepewnoSC rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnika rozszerzenia k=2. 
* 5.1. - symbol jakoscl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AS 418, 
Z - Parametry i metody obJE:te SCI zatwierdzeniem PPI5 w Tychach dla CSiDGP nr 17/NS/HK.432-12d/2019 z dnla 25.02.2019r. 

Uwagi: 

W powyzszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadae woda przeznaczona do spozycia przez 
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jal<osci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi, 
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia. 

Laboratorium oSwladcza, ie wyniki odnosz'l siE: wyl'lcznle do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moie bye 

powlelane inaczej nli w caloSci. 

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


*KONIEC 5PRAWOZDANIA* 


