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PC~ 
'IUlI[ CODI." ',annu.,. 

AB418 

akredylacja w zakresle badall 'rodowlska 
naluralnego I 'rodowlska pracy 

PCA 

AB 1348 

akredytacja w zakreole badall 
nieniszcz21cych i mechanlcznych 

PC~ 

AP096 

akredytacja w zakresie wzorcowa,nia 
przYfZl\d6w pomlarowych wlelko'cl 

eleklrycznych 

PCA 

AK008 

akredytacja dzlalalnosci inspekcyjneJ 
Irz~dzell eksploalowanych w podziemnych 

zakladach Q6mlczvch 

PCA 
rw.Plr I;,,WO • • 

AllinnAC.1I 

AC 174 

akredytacja w zakresie certyfikacJi 
wyrob6w 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 27001 


PN-N 18001 


zakresy akredytacjl zamleszczone s~ 
na stronie www.pca.gov.pl 

L~dziny, 2021.01.13 

DZ_2Jo o 12021 

ZAKtAD ustUG KOMUNALNYCH sPOtKA Z 
0.0. 
ul. WILCZYCKA 14 
55-093 KIEtCZOW 

W zafqczeniu przesyfamy Sprawozdanie z Badan Nr 00229-00235/ZL/21 z 
wynikami analiz pr6bki(ek). 
Data sprzedazy: 2021 .01.13 

z-ca Dyrektora Osrodka Badan 

Srodowiska 


i Zagro~7~Maturalnych 


mgr N~rbariCZYk 

adresat x 1 

DZ - a/a x 1 


http:2021.01.13
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PC~ 
'OU ll[ CUlno," 

AU1DYTACJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


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

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu , drgan, 


oswietienia, p61 elektro

magnetycznych. 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


• oznaczania st~zeri substancj i 
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 . 

Badari fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciqg6w wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

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

Badari mikrobiologicznych: 
·w6d, 
• osad6w sciekowych . 

Badan spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00229/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020 ; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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: 4. 

Sprawozdanie sporzqdzit: 

Kierownik Pra \ , . 'obstugi Klienta 

Iren, Malczyk 

Sprawozdanie autoryzowat: 

Kierownik/tLakosci 

mgr Mar,eha Smigiel 

Zatwierdzit: 

Pelnomocnik zarz~d~redytaCji i Rozwoju 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny , dn. 13.01.2021 

Strona 1/4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.201 9 r. 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 

Nr 00229/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 2 

Stron: 4 

ZalC\cznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Nazwa klienta: 	 ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH SPOtKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCz6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: SUW Borowa 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: 08.01 .2021 Pr6bk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP 

Stan pr6bki Bez zastrzezen 

Numer pr6bki 00124/01/S/21 

Data/godzina pobierania probki 2021 -01-08 

Miejsce pobierania probki lopis SUW Borowal woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.· Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badan 1Niepewnosc 

All Jon amonu 

PN-EN ISO 11732:2007 
Analiza przeplywowa z 

detekclq 
spektro(otometryczn<j 

[mgllNH,J 0.06 - 2576 0.50 lGODNY <0.06 

All Azotany 

PN-EN ISO 13395:2001 
Analiza przeplywowa z 

detekcj<j 
spektrofotometryczn<j 

Imgll NO:J 0.88 - 443 50··· lGODNY 

! 

0.88 
±0.14 

All Azotyny 

PN-EN ISO 13395:2001 
Analiza przeplywowa z 

detekcj<j 
spektrofotometryczn<j 

[mg/l N02] 0.033 - 33 0.50'" 

, 

lGODNY <0.033 

All Barwa 
PB-129/08.2019 wyd. 1111 z 

dnia 01 .08.2019r 
Spektrofotometryczna 

[mg/l Pt], 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmianU 

-

I 
- 5 

±1 

All M~tnosc 

PN-EN ISO 
7027-1 :2016-09 
Nefelometrycznie 

[NTU] 0.15-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. lalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

I 

- 0.41 

±0.06 

All lapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda TON1)

organoleptyczna-parzysta I 
wyboru niewymuszonego 

1-5 

akceptowalny I 

przez 
konsument6w i 

bez 
nieprawidlowych 

zmian 

- <1 

All 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometryczna pH/' C 2.0 -12.0 6.5-9.5'" lGODNY 7.9/22.3 

, ±0.2 

All 
Przewodnosc 

elektryczna wlasciwa 
PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~S/cm]' , 10 - 110000 2500 lGODNY 

I 

420 
±33 

All 

Indeks 
nadmanganianowy 

(Utlenialnosc z 
KMn04) 

PN-EN ISO 8467:2001 
Miareczkowo [mgIlO21 0.50 - 20.0 5 lGODNY 1.3 

±0.1 

All Chlorki 
PN-ISO 92971994 

Miareczkowo 
[mgllCI] 5.0-50000 250 lGODNY 25 

±2 

All Siarczany 
PN-ISO 9280:2002 

Wagowo [mg/l SO,J 10.0-5000 250 ZGODNY <10.0 



CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00229/ZL/21 

z dnia 13.01 .2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 3107.2019 r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH Sp6tKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCz6w, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: SUW Borowa Pr6bk~ pobral: G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01.2021 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki Bez zastrzezen 

Numer probki 00124/01/5/21 

Data/godzina pobierania probki 2021-01 -08 

Miejsce pobierania probki lopis 5UW Borowal woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1 Niepewnose 

All Twardosc (twardosc 
og6lna) 

PN-150 60591999 
Miareczkowo [mg/l CaCO:J 10.0-28000 60 - 500'" lGODNY 220 

±16 

All Lelazo 
PN-EN ISO 118852009 

ICP-OE5 [~g/l] 10 - 500000 200 lGODNY 76.0 
±9.9 

All Mangan 
PN -EN ISO 11885:2009 

ICP-OE5 [~g/l] 5.0-100000 50 lGODNY 34.0 
:t6.8 

All Chlorwolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mg/l C1 2] 0.03-10.0 0.3 lGODNY 0.06 
±001 

A Temperatura PN-77/C-04584 
[OC] 0.5-50 - 10.4 

±0.5 

Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data I czas badanla probkl 08 .01.2021 godz. 15.00 
Przechowywanie pr6bki: do 24 h 
Przed rozpoczt;!ciem badania usunit;!to chlor z probki. 
Temperatura badari: 23,5°C 

... Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajCj: stt;!zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. Stt;!zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociCjgowej lub innych urzCjdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
••• Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajCj: stt;!zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. Stt;!zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociCjgowej lub innych urzCjdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
Barwa - PozCjdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 
'''Mt;!tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dCjzyc do osiCjgnit;!cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajCjcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sit;! metodCj uproszczonCj, w przypadku pozostalych wynikow stosuje sit;! 
metodt;! pelnCj . Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych. Zrodlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizm6w . 
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartose minimalna moze zostae obnizona do 4 .5 jednostek pH. 
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wt;!gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wt;!gla wartose minimalna 
moze bye nizsza. 
Przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
••• Twardose ogolna - w przeliczeniu na wt;!glan wapnia; wartose zalecana ze wzglt;!dow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose pozCjdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiCjzku uzupelniania, przez przedsit;!biorstwo wodociCjgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
cZt;!sci D tabeli 2 ZalCjcznika nr 1 RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpoczt;!cia badari: 08.01.2021 

Data zakoriczenia badan: 13.01.2021 




CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 00229/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnose: niepewnose rozszerzona poboru i oznaczenla dla p=95% i wsp6kzynnika rozszerzenia k=2. 

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AS 418, 
Z - Parametry i metody obj~te S<l zatwierdzenlem PPIS w Tychach dla CSIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do: 
aktu prawn ego Dz.U. 2017 poz 2294 Rozporz'ldzenie Minislra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sp0Zycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboralorium zaslosowalo zasad~ podejmowania decyzji 
wg wylycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewnosci 

Decyzja zgodnosci/niezgodno!;ci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, mote bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzoruj'lCCl 
lub inn'l jednostk~ dokonuj'lCCl oceny zgodnosci. 

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotycz'lce miejsca i opisu pr6bki zostaly uzyskane od klienta. 

Wedlug deklaracjl Klienta wyniki b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 

Laboratorium oswiadcza, te wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) pr6bki(ek) . Niniejsze sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorium nie moie bye 

powielane inaczej nit w calosci. 

Daty wykonania poszczeg61nych badari S<l identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 
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A'lfDnACJI 


AS 418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


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

• pomiaru halasu, drgan, 

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 probek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia, 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciekow, 
• 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 00230/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020 ; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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 : 4. 

Sprawozdanie sporzqdzit 

Kierownik praco\~ i bslugi Klienta 

Irena Malczyk 

Sprawozdanie autoryzowat 

Kierow~~k;zrakosci 

mgr MarIYna Smigiel 

Zatwierdzit 

Pelnomocnik za",,~edytaCji i Rozwoju 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny , dn. 13.01 .2021 

Strona 1/4 

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.2019 r. 
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Sprawozdanie z badan Strona: 2 

CBiDGP Sp. z 0.0. 
Nr 00230lZLl21 

z dnia 13.01.2021 Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

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

Miejsce pobierania probki: SUW Dlugcl~ka Probk~ pobrat: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia probki: 08.01.2021 Probk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzezen 

Metoda badawczal I, J d tkS.j .* Parametr Metoda oznaczenia e nos a 
I 

PN-EN ISO 11732:2007 

All Jon amonu 
Analiza przeplywowa z 

[mgll NHJ
detekcjq 

spektrofotometrycznq 

PN'-EN ISO 133952001 

All Azotany 
Analiza przeplywowa z 

fmgll NO:Jdetekcjq 
spektrofotometrycznq 

PN-EN ISO 133952001 

All Azot.jny 
Analiza przeplywowa z 

[mgll NOv
detekcjq 

spektrofotometrycznq 

PB-129/08.2019 wyd. III z 
All Barwa dnia 01 .08.2019r. [mg/IPt] 

5pektrofotometryczna 

PN-EN ISO 
All Mfitnosc 7027-12016-09 [NTU] 

Nefelometrycznie 

PN-EN 1622:2006 

All lapach 
Metoda 

TON')
organolept.jczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

pH (stfizenie jon6w 
PN-EN ISO 105232012 

IAll wodoru) I temp. 
Potencjometryczna 

pHI"C 
pomiaru 

All przewodnosc I PN-EN 27888:1999 
[IJS/cm]elektryczna wlasciwa Konduktometrycznie 

Indeks 

All nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 
[mgll 021(Utlenialnosc z Miareczkowo 

KMn04) 

All Chlorki 
PN-ISO 92971994 

[mgIlCI]
Miareczkowo 

All Siarczany 
PN-ISO 9280:2002 

[mgll SOJ I
Wagowo 

Numer pr6bki 00125/01/5/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021 -01-08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 5UW DlugO/~kal woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

Zakres I' Stwierdzeniek . Dopuszczalne Wyniki badari 1Niepewnoscwy onanla wartosci zgodnosci
oznaczenla 

0.06 - 2576 0.50 lGODNY 
I 

<0.06 

0.88 - 443 

I 

50··· ZGODNY 1.06 
±0.17 

I 

I
0.033 - 33 I 0.50·· · lGODNY <0.033 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
5 - 1500 

bez 
- 5 

nieprawidlowych lzmian · " ±1 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i I 
bez

0.15-100 
nieprawidlowych - 0.46 
zmian. lalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU··· 10.06 

akceptowalny 
przez 

1-5 
konsument6w i 

I 

<1bez -
nieprawidlowyCh 

zmian 

2.0 - 12.0 , 6.5-9.5··· lGODNY 8.0/21.6 
10.2 

10 - 110000 2500 lGODNY 

I 

760 
±59 

I 

I 0.50 - 20.0 5 lGODNY 1.4 
:to.l 

5.0-50000 250 lGODNY 45 
14 

10.0-5000 250 lGODNY 84 
112 

" 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badar'l 
Nr 00230/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

Zal<jcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

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

Miejsce pobierania probki: SUW DtugolE;lka ProbkE;l pobrat: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia probki : 08.01.2021 ProbkE;l dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzezer'l 

Numer probki 00125/01/S/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania probki lopis SUW Dlugol~kal woda do spozycia 

Rodzaj probki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1 Niepewnose 

All 
Twardosc (twardosc 

og6lna) 
PN-ISO 6059: 1999 

Miareczkowo [mg/l CaCO:J 10.0-28000 60 - 500'" lGODNY 316 
±23 

All Zelazo 
PN-EN ISO 118852009 

ICP-OES [1-I9/1J 10- 500000 200 lGODNY <10 

All Mangan 
PN-EN ISO 118852009 

ICP-OES [1-I9/1J 5.0-100000 50 lGODNY <5.0 

AIZ Chlorwolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mg/l CI2J 0.03-10.0 0.3 lGODNY 0.14 
±003 

A Temperatura 
PN-77/C-04584 

[<>CJ 0.5-50 - 8.3 
±0.5 

Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data 1 czas badanla probkl 0801.2021 godz. 15.10 

Przechowywanie pr6bki: do 24 h 


Temperatura badari: 23,5°C 

••• Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotynyj/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj<j : st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoci<jgowej lub innych urz<jdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
••• Azotyny - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczaj<j: st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mgll. St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodoci<jgowej lub innych urz<jdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mgll. 
Barwa - Poz<jdana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 
'''M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy d<jzyc do osi<jgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczaj<jcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TON '1_ liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod<j uproszczon<j, w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 
metod~ peln<j. Badanie przeprowadza trzech oceniaj<jcych. Zrodlem 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 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 
*** Twardose ogolna - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartose zalecana ze wzgl~dow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose poz<jdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowi<jzku uzupelniania, przez przedsi~biorslwo wodoci<jgowo-kanalizacyjne , minimalnej zawartosci podanej w 
cz~sci D tabeli 2 Zal<jcznika nr 1 Rozporz<jdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpocz~cia badari: 08.01.2021 

Data zakoriczenia badan: 13.01.2021 




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00230/ZLl21 

z dnia 13.01 .2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnosc: nlepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnika rozszerzenia k=2. 

* 5.J. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry I metody objt;te Sq zatwierdzenlem PPI5 w Tychach dla CBiDGP nr 17/N5/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do 
aktu prawnego Dz.U. 201 7 poz. 2294 Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 gnudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sp0Zycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasad~ podejmowania decyzji 
wg wytycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewno5ci 

Decyzja zgodno$ci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzonujqcq 

lub innq jednostk~ dokonujqcq oceny zgodnosci. 


Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczqce miejsca i opisu prebki zostaly uzyskane od klienta . 


Wedlug deklaracji Klienta wyniki bt;dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 


Laboratorlum oSwiadcza, ie wyniki odnoszq sit; wylijcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez plsemnej zgody laboratorium nie moze bye 

powielane inaczej nii w caloSci. 

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


*KONIEC 5PRAWOZDANIA* 



PC~ 
'DUl lE CEnl.M 

AulJlfTACJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku pracy: 
• pobierania probek powietrza, 
• oznaczania st~zeJi substancji 

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu, drgaJi, 


oswietlenia , pol elektro

magnetycznych. 


Badari i pomiar6w 
w srodowisku og6lnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 


odlotowych, 

• oznaczania st~zer'l 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 . 

Badari fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciCl96w wodnych , 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancj i chemicznych . 
Badari mikrobiologicznych : 

·w6d , 

• osad6w sciekowych . 


Badari spalin pojazd6w 
g6rniczych. 

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 SCldowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00231/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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 : 4. 

Sprawozdanie sporzCjdzit: 

Kierownik Pra 

Ire 

Sprawozdanie autoryzowal: 

~ . Obstugi Klienta 

Kier~~1t. Jakosci 

mgr j 1;llena Smigiel 

Zatwierdzit: 

Pelnomocnik zarzq~redytaCji i Rozwoju 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny, dn. 13.01.2021 
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CBiDGP Sp. z 0 .0 . 

Sprawozdanie z badar'i 
Nr 00231/ZLl21 

zdnia 13.01.2021 

Strona: 2 

Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.2019 r. 

Nazwa klienta: ZAKtAD UStUG KOMUNALNYCH SPQtKA Z 0.0. 
55-093 KIEtCZQW, WILCZYCKA 14 

Miejsce pobierania probki: SUW tosice Probk~ pobrat Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia probki: 08.01.2021 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzeter'i 

Numer pr6bki I 00126/01/5/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opls 5UW t.osicel woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S .j .· Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

Iwykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 

I 
zgodnosci 

Wyniki badan 1Nlepewnosc 

NZ Jon amonu 

PN-EN ISO 11732:2007 
Analiza przeplywowa z 

detekcjq 
spektrofotometrycznq 

[mgtl NH.) I 0.06 - 2S76 O.SO ZGODNY <0.06 

NZ Azotany 

PN-EN ISO 1339S:2001 
Analiza przeplywowa z 

detekcjq 
spektrofotometrycznq 

[mg/IN0:J 0.88 - 443 SO"· ZGODNY <0.88 

NZ Azotyny 

PN-EN ISO 1339S:2001 
IAnaliza przeplywowa z 

detekcjq 
spektrofotometrycznq 

[mg/l N021 0.033 - 33 O.SO··· 

, 
ZGODNY <0.033 

NZ Barwa 
PB-129/08.2019 wyd. III z 

dnia 01 .08.2019r. 
Spektrofotometryczna 

I 

[mg/l Pt] S - 1S00 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian .... 

- 5 

±1 

NZ M~tnosc 

PN-EN ISO 
7027 -1 :2016-09 
Nefelometrycznie 

[NTU] 0.1S-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU·" 

I 

- 0.50 

±0.07 

NZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-S 

I 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

-

I 

<1 

NZ 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10S23:2012 
Potencjometryczna 

pH/'C 2.0-12.0 

I 
6.S-9.S··· ZGODNY 8.0/21.3 

±0.2 

NZ przewodnosc 
elektryczna wlakiwa 

PN-EN 27888: 1999 
Konduktometrycznie 

I 
[~S/cm] 10-110000 I 2S00 I ZGODNY 590 

±46 

NZ 

Indeks 
nadmanganianowy 

(Utlenialnosc z 
KMn04) 

PN-EN ISO 8467:2001 
Miareczkowo 

[mgll 0 21 

I 
O.SO - 20.0 S ZGODNY 1.5 

±0.2 

NZ Chlorki 
PN-ISO 9297:1994 

Miareczkowo 
[mgllCI] S.O-SOOOO 2S0 

I 
ZGODNY 13 

±1 

NZ Siarczany 
PN-ISO 9280:2002 

Wagowo 
[mgll SO.) I 10.0-S000 

I 
250 ZGODNY <10.0 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 00231/ZL/21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31072019 r. 

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

Miejsce pobierania probki: SUW tosice Probk~ pobrat: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01.2021 Probk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzeieri 

Numer probki 00126/0115/21 

Data/godzina pobierania probki 2021-01-08 

Miejsce pobierania probki lopis 5UW tosicel woda do spoiycia 

Rodzaj probki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1Niepewnosc 

All 
Twardosc (twardosc 

og6lna) 
PN-ISO 60591999 

Miareczkowo 
[mg/l CaCO,] 10.0-28000 60 - 500'" lGODNY 315 

±23 

AIZ Zelazo 

I 

PN-EN ISO 118852009 
ICP-OES [1-l9/1] 10 - 500000 200 lGODNY <10 

All Mangan 
PN-EN ISO 11885:2009 

ICP-OES [1-l9/1] 5.0-100000 50 lGODNY <5.0 

All Chlorwolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mg/I CI~ 0.03-10.0 0.3 lGODNY 0.14 
±0.03 

A Temperatura 
PN-77/C-04584 

- [OC] 0.5-50 - 10.4 
±0.5 

OznaczenJe Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data J czas badanJa probkl 08 .01 .2021 godz. 15.20 

Przechowywanie probki : do 24 h 


Temperatura badari : 23,5°C 

*** Azotany - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzen dystrybucji nie moze 
przekraczac wartosci 0.10 mgll. 
*** Azotyny - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq : st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzen dystrybucji nie moze 
przekraczac wartosci 0.10 mg/l. 
Barwa - Pozqdana wartose 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 
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 . irod/em wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizmow. 
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartosc minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH . 
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minimalna 
moze bye nizsza . 
Przewodnose elektryczna w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
*** Twardosc ogolna - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose pozqdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie nak/ada obowiqzku uzupelniania , przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
cz~sci D tabeli 2 Zalqcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpocz~cia badan: 08.01.2021 

Data zakoriczenia badan: 13.01.2021 




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00231/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnose: niepewnose rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% I wsp6lczynnika rozszerzenia 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 zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do: 
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasad~ podejmowania decyzji : 
wg wytycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewnosci 

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzorujqGq 
lub innq jednostk~ dokonujqGq oceny zgodnosci. 

Zamieszczone w sprawozdaniu Informacje dotyczqce miejsca i opisu pr6bki zostaiy uzyskane od klienta. 

Wedlug deklaracji Klienta wyniki b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 

Laboratorium oswiadcza, le wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). NiniejSze sprawozdanie z badan bez pisemneJ zgody laboratorium nie mOle bye 

powielane inaczej nil w calosci. 

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


*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 S<!dowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
POU IIt: CINTRUM 

U U D"ICJI 

AB418 

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, 

oswietienia , p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku ogolnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


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

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, pol elektromagne

tycznych . 


Pobierania probek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych , przeznaczonych 
do spozycia , 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyci<!96w wodnych , 

• osadow i odpadow, 

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

Badan mikrobiologicznych: 
'w6d, 
• osad6w sciekowych . 

Badan spalin pojazd6w 
gorniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00232/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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: 4. 

Sprawozdanie sporzqdzif: 

Kierownik Pracow 

Sprawozdanie autoryzowaf: 

Kier:::~JakOSCi 
mgr / al. a Smigiel 

ZatwierdzH: 

Pelnomocnik zarzqd~S.. Akredytacji i Rozwoju 

mgr Mon\~~zka 

L~dziny , dn. 13.01 .2021 
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CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 00232/ZLl21 

z dnia 13.01 .2021 

Strona: 2 

Stron: 4 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 3107.2019 r. 

Nazwa klienta: ZAKlAD USlUG KOMUNALNYCH SPQlKA lO.O. 
55-093 'KIElClQW, WILClYCKA 14 

Miejsce pobierania pr6bki: SUW lozina Pr6bkE; pobraf: G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- All), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- All) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01 .2021 Pr6bkE; dostarczyf: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezeri 

Numer pr6bki I 0012710115121 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis 5UW lozinal woda do sp0Zycia 

Rodzaj pr6bki r WODA 

S .j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres I 

wykonania 

loznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 

zgodnosci 
Wyniki badan 1Niepewnosc 

All Jon amonu 

PN-EN ISO 11732:2007 
Analiza przeptywowa z 

detekcjq 
spektrofotometrycznq 

[mg/l NHJ 0.06 - 2576 0.50 lGODNY <0.06 

All Azotany 

PN-EN ISO 13395:2001 
Analiza przeptywowa z 

detekcjq 
spektrofotometrycznq 

[mg/l NO:J 0.88 - 443 SO'" lGOONY 18.9 
±3.0 

All Azo'<yny 

PN-EN ISO 13395:2001 

I
Analiza przeptywowa z 

[mg/l NO~detekcjq 
spektrofotometrycznq 

0.033 - 33 0.50'" lGOONY <0.033 

All Barwa 
PB-129108.2019 wyd. III z 

dnia 01 .08 .2019r. 
Spektrofotometryczna 

[mg/l Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian*U 

. 
- 5 

±1 

All M~tnos6 

PN-EN ISO 
7027-12016-09 

Nefelometrycznie 
[NTUI 0.1 5-100 

Akceptowalna 
przez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian . lalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU'" 

- 0,51 

±0.07 

All lapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organolep'<yczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsyment6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

All 
pH (st~ien i e jon6w 

wodoru) 1 temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 10523:2012 
Potencjometryczna 

pHt"C 2.0 - 12.0 6. 5-9.5'" lGODNY 7.7/21.3 
±0.2 

All Przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN -EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~Stcml 10 - 110000 2500 lGOONY 960 

±75 

All 

Indeks 
nadmanganianowy 

(Utlenialnosc z 
KMn04) 

PN-EN ISO 8467:2001 
Miareczkowo [mgtl O~ 0.50 - 20 .0 5 lGOONY 1.3 

±0.1 

All Chlorki 
PN -ISO 9297:1994 

Miareczkowo [mgtl Cil 5.0-50000 250 lGODNY 53 
±4 

All Siarczany 
PN-ISO 9280:2002 

Wagowo [mg/l SOJ 10.0-5000 250 lGODNY 187 
±28 



CBiDGP Sp. z 0 .0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 00232/ZL/21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

Za/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie VII z 31 .07 .2019 r. 

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

Miejsce pobierania pr6bki: SUW tozina Pr6bk~ pobral: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01.2021 Probk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzeteri 

Numer pr6bki 001271011S121 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01 -08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis suw t.ozinal woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1 Niepewnosc 

All 
Twardosc (twardosc 

og6lna) 
PN-ISO 6059: 1999 

Miareczkowo 
[mgll CaCO:J 10.0-28000 60 - 500'" lGODNY 484 

±35 

All Zelazo 
PN-EN ISO 118852009 

ICP-OES 
[\JgII] 10 - 500000 200 lGODNY <10 

All Mangan 
PN'-EN ISO 11885:2009 

ICP-OES [\JgIIJ 5.0-100000 50 lGODNY <5.0 

All Chlor wolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mgIICI~ 0.03-10.0 0.3 lGODNY <0.03 

A Temperatura 
PN-77IC-04584 

[OC] 0.5-50 - 10.0 
±0.5 

Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data I czas badanla probkl 08 .01 .2021 godz. 15.25 

Przechowywanie pr6bki: do 24 h 


Temperatura badari : 23,5°C 

.*. Azotany - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczac wartosci 0.10 mg/l. 
*** Azotyny - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~ienie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzeri dystrybucji nie moie 
przekraczac wartosci 0.10 mg/l. 
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 
TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 
metod~ pe/nq . Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. lrod/em wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku ,zapachu i 
mikroorganizmow. 
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow 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 w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
*** Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzgl~dow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosc pozqdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie nak/ada obowiqzku uzupe/niania, przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
cz~sci D tabeli 2 Za/qcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpocz~cia badan : 08.01 .2021 

Data zakol1czenia badari : 13.01 .2021 




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00232/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnose: niepewnose rozszerzona poboru I oznaczenia dla p=95% I wsp6lczynnika rozszerzenia k=2. 

* S.j. - symbol jako5ci metody badawczej: A - metoda akrecytowana przez PCA, jest zamieszczo~a w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, 
Z - Parametry i metody obj~te Sq zatwierdzenlem PPIS w Tychach dla CBiDGP mr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesleniu do: 
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratorium zastosowalo zasad~ podejmowania decyzji . 
wg wytycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewnosci 

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzorujqGq 

lub innq jednostk~ dokonujqcq oceny zgodnosci. 


Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotycz'lce miejsca i opisu pr6bki zostaly uzyskane od klienta, 


Wedlug deklaracji Klienta wyniki b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 


Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye 

powielane inaczej niz w cal aSci. 

Daty wykonania poszczeg61nych badan Sql 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 SCjdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl 

PC~ 
Pa llllE CENU UII 

W fDYJACJI 

AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGR02:EN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj'1 

AB 418 w zakresie : 


Badan i pomiarow 
w srodowisku pracy: 
• pobierania pr6bek powietrza , 
• oznaczania st'1zeri substar:lcji 

chemicznych i pylowych , 
• pomiaru halasu, drgari , 


oswietlenia, p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiar6w 
w srodowisku ogolnym : 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


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

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych . 


Pobierania probek: 
• w6d powierzchniowych , 

podziemnych, przeznaczonych 
do spozycia , 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

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

• osad6w i odpad6w, 

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

Badan mikrobiologicznych: 
• w6d, 
• osad6w sciekowych. 

Badan spalin pojazdow 
g6rniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00233/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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 : 4. 


Sprawozdanie sporzqdzit 


Kierownik Prac 


Iren k 


Sprawozdanie autoryzowat . 


Kierowrirt Jakosci 


mgr Mr dhlena Smigiel 


Zatwierdzit: 

Pefnomocnik zarzqdU~~.• Akredytacji i Rozwoju 

mgr Mon~~CZka 

L~dziny , dn. 13.01 .2021 

Strona 1/4 
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Sprawozdanie z badan Strona: 2 

CBiDGP Sp. z 0 .0 . 
Nr 00233/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.2019 r. 

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

Miejsce pobierania pr6bki: SUW Piecowice Pr6bk~ pobrat G6recki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- NZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01 .2021 Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzeten 

Numer pr6bki 001281011S121 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis SUW Piecowicel woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.' Parametr 
Metoda badawczal 

Metoda oznaczenia 
Jednostka 

Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 

wartosci 

Slwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badan 1Niepewnosc 

NZ Jon amonu 

PN-EN ISO 11732:2007 
Analiza przeplywowa z 

detekcj'l 
spektrofotometryczn'l 

[mgll NH,J 0.06 - 2576 0.50 ZGODNY <0.06 

NZ Azotany 

PN-EN ISO 133952001 
Analiza przeplywowa z 

detekcj'l 
spektrofotometryczn'l 

, 

[mgIINO:J 0.88 - 443 50'·· ZGQDNY 1.86 
±0.29 

NZ Azotyny 

PN-EN ISO 13395:2001' 
Analiza przeplywowa z 

detekcj'l 
spektrofotometryczn'l 

[mgll N02] 

I 

0.033 - 33 0.50··· ZGODNY <0.033 

NZ Barwa 
PB-1 29108.2019 wyd. III z 

dn ia 01 .08.2019r. 
Spektrofotometryczna 

[mgll Pt] 5 - 1500 

akceptowalny 
przez 

I ko","::::"0. t 
nieprawidlowych 

zmian··· 

- 5 

±1 

NZ M~tnosc 

PN-EN ISO 
7027-1 :2016-09 

Nefelometrycznie 
[NTU] 

I 

0.15-100 

Akceptowalna 
paez 

konsument6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian. Zalecany 

zakres wartosci do 
1.0 NTU··· 

- 0.48 

to .07 

NZ Zapach 

PN-EN 1622:2006 
Metoda 

organoleptyczna-parzysta 
wyboru niewymuszonego 

TON') 1-5 

akceptowalny 
przez 

konsllment6w i 
bez 

nieprawidlowych 
zmian 

- <1 

NZ 
pH (st~zenie jon6w 

wodoru) I temp. 
pomiaru 

PN-EN ISO 1'05232012 
Potencjometryczna 

pHr C 

I 
I 

I 
2.0 - 12.0 6.5-9.5··· ZGODNY 7.9/21 .3 

to .2 

NZ Przewodnosc 
elektryczna wlasciwa 

PN-EN 27888:1999 
Konduktometrycznie [~Slcm] 10 - 110000 2500 ZGODNY 860 

±67 

NZ 

Indeks 
nadmanganianowy 

(Utlenialnosc z 
KMn04) 

PN-EN ISO 8467:2001 
Miareczkowo [mgII 021 0.50 - 20.0 5 ZGODNY 1.2 

±0.1 

NZ Chlorki 
PN-ISO 9297:1994 

Miareczkowo [mgIICI] 5.0-50000 250 I ZGODNY 

I 

44 
±4 

NZ Siarczany 
PN-ISO 92802002 

Wagowo [mgtl SO,J 10.0-5000 I 250I ZGODNY 125 
±18 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00233/ZLl21 

z dnia 13.01 .2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

Za/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie V/I z 31 .07.2019 r. 

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

Miejsce pobierania probki: SUW Piecowice Probk~ pobral: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- NZ) , 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- NZ) 

Data dostarczenia probki: 08.01.2021 Probk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrze2en 

Numer pr6bki 001281011S121 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01 -08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis SUW Piecowicel woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j.' Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1 Niepewnose 

NZ Twardosc (twardosc 
og6lna) 

PN-ISO 6059:1999 
Miareczkowo [mg/l CaCO:J 10.0-28000 60 - 500'" ZGODNY 374 

±27 

NZ Zelazo PN-EN ISO 11885:2009 
ICP-OES [l-IgllJ 10 - 500000 200 ZGODNY 17.0 

±2.2 

NZ Mangan PN-EN ISO 11885:2009 
ICP-OES [l-Igll] 5.0-100000 50 ZGODNY 22 .0 

±4.4 

NZ Chlorwolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mgIICI~ 0.03-10.0 0.3 ZGODNY 0.05 
±0.01 

A Temperatura PN-77IC-04 584 
[OCJ 0.5-50 - 11.8 

±0.5 
Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data I czas badanla probkl 0801 .2021 godz. 15.30 

Przechowywanie pr6bki: do 24 h 


Temperatura badari: 23,5°C 

.,. Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: st~zenie azotan6w (N03) i 
azotyn6w (N02) w mgll . St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej tub innych urzqdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
". Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajq: st~zenie azotan6w (N03) i 
azotyn6w (N02) w mgll . St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociqgowej lub innych urzqdzeli dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
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 
TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych . 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 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 
•• , Twardose og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia ; wartose zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose pozqdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie nak/ada obowiqzku uzupe/niania , przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
cz~sci D tabeli 2 Za/qcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudn ia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpocz~cia badan: 08.01.2021 

Data zakonczenia badari : 13.01 .2021 




z badan Strona: 4 
Nr 00233/Z1I21

CBiDGP z 0,0, 

Stron: 4 z dnia 13,01.2021 

nr 2/1 do PO-H. VII z 31,07.2019 r, 

Niepewnosc: niepewnosc fOzszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i WSI)Oh:t.YI1nil<a rozszerzenla k=2. 
* S,j. symbol jakoSci badawczej: A- metoda PCA, jest zamieszczona 1/11 zakresie ".,,,(1\11"..,.;, 
Z Parametry i metody !iq zatwlerdzenlem PPIS w nr 11!NS/HK.432-16d/2020 z dnia <.0• ..,.<: ..<1.1.<:..,1 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do: 
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzqdzenie Minislra ldrow/a z doia 7 grudnla 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludz! 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboratonum zastosowaio zasad~ podejmowania decyzji , 
w9 wytycznych Klienta 

lub 
przez Lacoratorrum, moie bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizaCJ~ nadzofujqC'! 

Zamreszczone w sprawozdaniu iniormacje dotyczlIce miejsca i opisu pr6bki zostaty llzyskane ad klienl.t 

Wedlug deklaracji Klienta wyniki bEldq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 

Laboratorium oSwiadcza, ie odnoszi! SiEl WY!21cznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moie bye 
powielane InaCZej nil w 
Daly wykonania poszczegolnych badan Sq identyf'ikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 

*KONIEC SPRAWOZOANIA'" 



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, httpJlwww.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl 

SR w Katowicach , Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru SC!dowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3700.000,00 zl 

PC~ 
PO LlII( ( U TIli" 


AII"YJaCJI 


AB418 

OSRODEK BADAN 

SRODOWISKA 


I ZAGROZEN NATURALNYCH 


Posiada akredytacj~ 


AB 418 w zakresie: 


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

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu, drgari, 


oswietienia, p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiarow 
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. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciC!g6w wodnych, 

• osad6w i odpad6w, 

• gleb/grunt6w, 
• produkt6w naftowych, 
• substancji chemicznych. 
Badan mikrobiologicznych: 
• w6d, 

• osad6w sciekowych. 


Badan spalin pojazd6w 
gorniczych. 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00234/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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: 4. 


Sprawozdanie sporzqdzH: 


Kierownik pra~~ , bslugi Klien!a 


Ire l ll Malc yk 


Sprawozdanie autoryzowa : 


Kierownik ds. Jakosci 


mgr Maf(}- Smigiel 


Zatwierdzit 

Pe/nomocnik ZafZ'ld~:edytaCji i Rozwoju 

mgr Monika Mroczka 

L~dziny , dn. 13.01 .2021 

Strona 1/4 

ZalC!cznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 
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Strona: 2 

CBiDGP z 0.0. 

Stron: 4.2021 

7a';;lr~2'nik nr 2/1 do PO-H, 

Nazwa klienta: ZAKtAD .".:>1.1\.', KOMUI\lALNYCH ZO.O. 
55-093 WILCZYCKA 14 

pobierania probki: SUW ProbkEi! pobrat Gorecki 
wg PN-EN 
19458:2007 AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 

Data dostarczenia probki: 08.01.2021 Pr6bkEi! dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numar pr6bki 0012910115121 

pobierania pr6bki 2021-01-08 

pr6bki I opis SUW Sledleel woda do spoZyeia 

pr6bki WODA 

Parama!r 
Metoda badawczal 

Jednostka 
Stwierdzenie 

Wyniki badan I Niepewnosc
Metoda oznaczenia zgodnosci 

All Jon amonu [mgll NH.J lGODNY <0.06 
speklrolotometrycznq 

PN-EN ISO 13395:2001 

All Azotany z 
[mgll NOal 0.88 443 50"''''' ZGODNY <0.88 

speklrolotometryczr1q 

PN-EN ISO 133952001 

All Azotyny Analiza przeplywowa z 
[mgJI N02J 0.033 - 33 0.50'" lGODNY <0.033detekcjq 

spektrofotometryczn'l 
akceptowalny 

PB-129108.2019 wyd. III z przez 
kOnsumentow iAll Barwa dnia 01.08.2019r. [mgJI Pt] 5 1500 

bez 5 
5pektrofotometryczna 

niepl1ilwidlowych 
zm~an"'*'" ±1 

Akcep!owalna 
przez 

PN-EN ISO konsumentow i 

All M<;:tnos6 7027-1 :2016-09 [NTUj 0.15-100 bez 0.46 
Nefelometryozn Ie 

i006 

akeeplowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

All Zapach 
Metoda TON1) 1-5 

kO!lsumenlow l <1organoleptyozna-parzysta eez 
wyboru niewymuszonegQ nleprawidlowyeh 

zmian 

2.0 12.0 7.9/22.3 
±0.2 

[IlS/em] 10·110000 2500 820Konduktometryozme ±64 

PN-EN ISO 84672001
AlZ [mg/l0:il 0.50 20.0 5 ZGODNY 1.3Mlareczkowo 

KMn04) ±0.1 

AlZ Chlorki 
PN-150 9297:1994 

250 59MiareCZKOWO ±5 

AlZ Siarozany 
PN-150 9280:2002 

[mgll SO.J 10.0-5000 2 109Wagowo ±16 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00234/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 1. 

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

Miejsce pobierania pr6bki: SUW Siedlec Probk~ pobral: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ), 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia pr6bki: 08.01.2021 Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP 
Stan pr6bki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 00129/01/S/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021·01·08 

Miejsce pobierania pr6bki 1opis SUW Siedlecl woda do spoZycla 

Rodzaj pr6bki WODA 

S.j" Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badari 1Niepewnosc 

NZ Twardosc (twardo!;': 
og6lna) 

PN-ISO 60591999 
Miareczkowo [mgll CaCO,] 10.0-28000 60 - 500'" ZGODNY 438 

±32 

NZ Zelazo PN·EN ISO 118852009 
ICP-OES [l-Ig/I] 10 - 500000 200 ZGODNY <10 

NZ Mangan PN-EN ISO 11885:2009 
ICP-OES [l-Ig/I] 5.0-100000 50 ZGODNY <5.0 

NZ Chlorwolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mg/lCI~ 0.03·10.0 0.3 ZGODNY <0.03 

A Temperatura PN-77/C-04584 
- [0C] 0.5-50 - 10.4 

±0.5 
Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data I czas badama pr6bkl 08.01.2021 godz. 15.35 

Przechowywanie pr6bki: do 24 h 


Temperatura badari: 23 ,5Q C 

••• Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajCj: st~zenie azotanow (N03) i 
azotyn6w (N02) w mgll. St~zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociCjgowej lub innych urzCjdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/l. 
*.* Azotyny - Warunek : [azotanyj/50+[azotynyj/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajCj: st~zenie azotanow (N03) i 
azotynow (N02) w mg/l. St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociCjgowej lub innych urzCjdzeri dystrybucji nie moze 
przekraczac wartosci 0.10 mg/l. 
Barwa - PozCjdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg PUI 
**'M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dCjzyc do osiCjgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajCjcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TON 1)_ liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCj uproszczonCj, w przypadku pozostalych wynikow stosuje si~ 
metod~ pelnCj. Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych . trodlem 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 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 wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
*** Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzgl~dow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosc pozCjdana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiCjzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodociCjgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
cz~sci D tabeli 2 ZalCjcznika nr 1 RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 20171. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpocz~cia badari: 08.01.2021 

Data zakoriczenia badari : 13.01.2021 




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00234/ZU21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

Zal~cznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wsp6!czynnika rozszerzenia 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 zatwierdzenlem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-16d/2020 z dnia, 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do: 
aktu prawnego Dz.U . 2017 paz. 2294 Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 201>7 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do sp0Zycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci laboratorium zastosowato zasad~ podejmowania decyzji . 
wg wylycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewnosci 

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, maze bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzorujqcq 
lub innq jednostk~ dokonuj<jcq oceny zgodnosci. 

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczqce miejsca i opisu pr6bki zostaty uzyskane od klienta. 

Wedlug deklaracji Klienta wyniki b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 

Laboratorium oswiadcza, ie wyniki odnoszq si~ wylqCZnie do badaneJ(Ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moie bye 

powlelane inaczej nii w calosci. 

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


*KONIEC SPRAWOZDANIA* 



PC~ 
POU II( C[NTRUII 

AOlen ACJI 

AB 418 

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:eri substancji 

chemicznych i pylowych, 
• pomiaru halasu, drgari , 


oswietlenia , p61 elektro

magnetycznych. 


Badan i pomiarow 
w srodowisku ogolnym: 
• pobierania pr6bek gaz6w 

odlotowych, 


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

• pomiaru emisji do powietrza, 

halasu, p61 elektromagne

tycznych. 


Pobierania pr6bek: 
• w6d powierzchniowych, 

podziemnych, przeznaczonych 
do spoi:ycia , 

• sciek6w, 
• osad6w sciekowych. 

Badan fizyko-chemicznych: 
• w6d i sciek6w, 
• wyciqg6w wodnych , 

• osad6w i odpad6w, 

• gleblgrunt6w, 

• produkt6w naftowych, 

• substancji chemicznych . 


Badan mikrobiologicznych: 

• w6d, 

• osad6w sciekowych. 

Badan spalin pojazd6w 

g6rniczych. 


CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0. 

43-143 LE::;DZINY, ul. U::;DZINSKA 8, NIP PL6460008992 
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, httpJlwww.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 

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 00235/ZL/21 

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 591/2020; z dnia 
10.12.2020 
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/00216 

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 : 4. 

Sprawozdanie sporzqdzif: 

Kierownik Pra 

Ire 

Sprawozdanie autoryzowa : 

Jakosci 

Zatwierdzif: 

petnomocnik zarzqfu dS. Akredytacji i Rozwoju 

mgr Ml~n~roczka 

L~dziny , dn. 13.01 .2021 

Strona 1/4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.2019 r. 

mailto:cbidgp@cbidgp.pl
http:httpJlwww.cbidgp.pl


Sprawozdanie z badan Strona: 2 

CBiDGP Sp. z 0.0. 
Nr 00235/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Za/qcznik nr 211 do PO-17. wydanie VII z 31.07.2019 r. 
_. 

Stron: 4 

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

Miejsce pobierania probki: SUW Sliwice 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: 08.01.2021 Probk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzeten 

Numer pr6bki 00130/01/5/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania pr6bki I opis 5UW Sliwicel woda do spoZycia 

Rodzaj pr6bki WODA 

Metoda badawczal I Zakres 
Dopuszczalne Stwierdzenie

S.j.· Parametr 
Metoda oznaczenia 

Jednostka wykonania 
wartosci zgodnosci 

Wyniki badal'll Niepewnosc 
'!znaczenia I 

PN-EN ISO 11732:2007 

NZ Jon amonu 
Analiza przeplywowa z 

[mg/l NHJ 0.06 - 2576 0.50 ZGODNY 

I 

<0.06detekcjq 
spektrofotometrycznq 

PN-EN ISO 13395:2001 

I [mg/l NO:J 0.88 - 443 INZ Azotany 
Analiza przeplywowa z 

50'" ZGODNY 1.55detekcjq 
spektrofotometrycznq ±0.24 

PN-EN ISO 13395:2001 

NZ Azotyny 
Analiza przeplywowa z 

[mg/l N02j I 0.033 - 33 0.50'" l ZGODNY <0.033detekcjq 
spektrofotometrycznq 

akceptowalny 

PB-129/08.2019 wyd . III z 
przez 

konsument6w i NZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mg /l Ptj 5 - 1500 
bez 

- 5 
Spektrofotometryczna 

nieprawidlowych 
zmian ...... • ±1 

Akceptowalna 
przez 

PN-EN ISO 
konsumentow i 

bezNZ M~tnos(; 7027-1 :2016-09 [NTUj 0'.15-100 
nieprawidlowych 

- 0.42 
Nefelometrycznie 

zmian. Zalecany 
zakres warto$ci do 

1.0 NTU'" I ±0.06 

akceptowalny 
PN-EN 1622:2006 przez 

NZ Zapach 
Metoda TON1) 1-5 

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

, zmian 

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

Potencjometryczna 
I 

pHl"C 2.0 - 12.0 6.5-9.5'" ZGODNY 7.7/22.3 
pomiaru I ±0:2 

NZ Przewodnos(; PN-EN 27888:1999 ! [iJS/cmj 10- 110000 2500 ZGODNY 800elektryczna wlasciwa Konduktometrycznie 
±62 

Indeks 

I 
NZ nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 

[mg/l O~ 0.50 - 20.0 5 ZGODN'r' 1.4(Utlenialnosc z Miareczkowo 
KMn04) ±0.1 

NZ Chlorki 
PN-ISO 9297: 1994 

[mg/lClj 5.0-50000 250 ZGODNY 52Miareczkowo 
±4 

NZ Siarczany 
PN-ISO 92802002 

[mg/l SOJ 10.0-5000 250 ZGODNY 162Wagowo 
±24 



CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badan 
Nr 00235/ZLl21 

z dnia 13.01.2021 

Strona: 3 

Stron: 4 

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31 .07.2019 r. 

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

Miejsce pobierania probki: SUW Sliwice Probk~ pobral: Gorecki Krzysztof 
wg PN-EN ISO 
19458:2007 (S.j*- AlZ) , 
PN-ISO 5667-5:2017-10 
(S.j*- AlZ) 

Data dostarczenia probki: 08.01.2021 Probk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP 
Stan probki bez zastrzezen 

Numer pr6bki 00130/01/5/21 

Data/godzina pobierania pr6bki 2021-01-08 

Miejsce pobierania pr6bki lopis 5UW Sliwicel woda do spoZycia 

Rodzaj probki WODA 

S.j.* Parametr 
Metoda badawczal 
Metoda oznaczenia 

Jednostka 
Zakres 

wykonania 
oznaczenia 

Dopuszczalne 
wartosci 

Stwierdzenie 
zgodnosci 

Wyniki badan 1Niepewnose 

All Twardosc (twardosc 
og6lna) 

PN-ISO 6059:1999 
Miareczkowo [mg/l CaC031 10.0-28000 60 - 500'" lGODNY 355 

±26 

All 2:elazo 
I 

PN-EN ISO 11885:2009 
ICP-OES [llg/11 10 - 500000 200 ZGODNY 14.0 

±1.8 

A1Z Mangan PN-EN ISO 118852009 
ICP-OES [Ilg/l ] 5.0-100000 50 ZGODNY 43.0 

t8 .6 

All Chlor wolny 
PN-EN ISO 

7393-2:2018-04 
Spektrofotometryczna 

[mg/l C I ~ 0.03-10.0 0.3 lGODNY <0.03 

A Temperatura PN-77/C-04584 
- [OC] 0.5-50 - 11 .8 

±0.5 
Oznaczenle Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data I czas badanla probkl 08.01 .2021 godz. 15.40 

Przechowywanie pr6bki: do 24 h 


Temperatura badart 23,5°C 

*** Azotany - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub r6wne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadratowych oznaczajCl : st~zenie azotan6w (N03) i 
azotynow (N02) w mg/!. St~zenie azotyn6w w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociClgowej lub innych urzCldzen dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/!. 
*** Azotyny - Warunek : [azotany]/50+[azotyny]/3 < lub rowne 1, gdzie warosci w nawiasach kwadralowych oznaczajCl : st~zenie azotan6w (N03) i 
azotyn6w (N02) w mg/l. St~zenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociClgowej lub innych urzCldzen dystrybucji nie moze 
przekraczae wartosci 0.10 mg/!. 
Barwa - PozCldana wartose tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pili 
***M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dClzye do osiClgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajClcej 1.0 NTU w 
wodzie po uzdatnieniu 
TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~ 
metod~ pelnCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych . Zr6dlem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i 
mikroorganizmow . 
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartose minima Ina moze zoslae 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 
moie bye nizsza. 
Przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C 
••* Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzglli!dow zdrowotnych - oznacza , ie jest 10 wartose pozCldana dla 
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiClZku uzupelniania, przez przedsi~biorslwo wodociCl9owo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w 
czli!sci D tabeli 2 ZalClcznika nr 1 RozporzCldzenia Minislra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez 
ludzi. 

Data rozpoczli!cia badan: 08.01.2021 

Data zakonczenia badan: 13.01 .2021 




CBiDGP Sp. z 0.0. 

Sprawozdanie z badari 
Nr 00235/ZLl21 

z dnia 13.01 .2021 

Strona: 4 

Stron: 4 

Zalqcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VII z 31.07.2019 r. 

Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona poboru i oznaczenia dla p=95% i wsp61czynnika rozszerzef]ia k=2. 

* S.j. - symbol jakosci metody badawczej : A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AS 418, 
Z - Parametry i metody obj~te Sq zatwierdzenlem PPIS w Tychach dla CSiDGP nr 17jNSjHK.432-16d/2020 z dnia 28.02.2020r. 

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do: 
aktu prawnego Dz.U. 2017 poz. 2294 Rozporzqdzenie Minislra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi 

Do stwierdzenia zgodnosci Laboralorium zaslosowalo zasad~ podejmowania decyzji : 
wg wytycznych klienta bez uwzgl~dniania niepewnoscl 

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez taboratorium, moze bye odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacj~ nadzorujqC<j 
lub innq jednostk~ dokonujqC<j oceny zgodnosci. 

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dO!yCZqce miejsca i opisu pr6bki zosta/y uzyskane od klienta . 

Wedlug deklaracji Klienta wynikl b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie 

Laboratorlum oSwladcza, te wynikl odnoszq sl~ wylqcznie do badanej(ych) probkl(ek). NinieJsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie mote bye 
powielane inaczej nit w caloscL 
Daty wykonan ia poszczegolnych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium. 

*KONIEC SPRAWOZDANIA* 


