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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1671/ZL/18

A8418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-13/18 A1 z
dnia 11.01.2018
Nrzlecenia wg CBiDGP: 4/18/00188
SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ1 SP Z
O.O.
33-170 TUCHOW, ul. JANA III SOBIESKIEGO 69C
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROZEN NATURALNYCH
Posiada akredytacje
AB 418 wzakresie:
Badari i pomiarow
w srodowisku pracy:
• pobierania probek powietrza,
• oznaczania st^zeri substancji
chemicznych i pytowych,
• pomiaru hatasu, drgari,
oswietlenia, pol elektromagnetycznych.
Badari i pomiarow
w srodowisku ogolnym:
• pobierania probek gazow
odlotowych,
• oznaczania st^zeri substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,
• pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pol elektromagnetycznych.
Pobierania probek:
• wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,
• sciekow,
• osadow sciekowych.
Badari fizyko-chemicznych:
• wod i sciekow,
• wycia.gow wodnych,
• osadow i odpadow,
• gleb/gruntow,
• produktow naftowych,
• substancji chemicznych.
Badari mikrobiologicznych:
•wod,
• osadow sciekowych.
Badari spalin pojazdow
gorniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 3.

Sprawozdanie sporza^dzit:
mgr Jan Zogata Inspektor ds. Badan ^rodowiska i Zagrozen Naturalnych
p.z.

Sprawozdanie autoryzowal/a kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
Irena Malczyk Kierownik Pracowni ObsJugi Klienta
mgr Monika Mroczka z-ca kierownika ds technicznych
Zatwierdzit:
dr inz. Grzegorz Sporysz Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska i Zagrozen
Naturalnych
SPOLKA KOMUNALNA
DORZIGZE 31 AfcEJ sp. z o.o
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Nazwa klienta:
Miejsce pobierania
probek:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIALEJ1 SP. Z O.O.
33-170 TUCHOW, JANA III SOBIESKIEGO 69C
Ciezkowice: Firma "Rolmies"
Probki pobrat:

Data dostarczenia probek: 13.02.2018
Stan probek:
dobry

Probki dostarczyl:

Numer probki

S.j.*

A/Z

A/Z

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Barwa

PB-129/02.2012wyd. II z
dnia 01. 02.201 2r.
Spektrofotometrycznie

Metnosc

PN-EN ISO 7027:2003
Nefelometrycznie

Gorecki Krzysztof
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*-A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Jednostka

[mg/l Pt]

[NTU]

Pracownik CBiDGP

1199/01/S/18

Data/godzina pobierania probki

2018-02-13

Miejsce pobierania probki / opis

Ciezkowice: Firma "Rolmies" / monitoring
kontrolny - woda do spozycia

Zakres
wykonania Dopuszczalne
wartosci
oznaczenia

Rodzaj probki

WODA

Ocena
wyniku

Wyniki badaii / Niepewnosc

5-1500

akceptowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidtowych
zmian***

0.15-100

Akceptowalna
przez
konsumentow i
bez
nieprawidtowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci dc
1.0 NTU"*

—

1-5

akceptowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidtowych
zmian

—

1

—

1

SPEtNIA

7.8/21.0

_

5
±1

0.75

±0.10

Smak

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

A/Z

Zapach

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

TON1)

1-5

akceptowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidtowych
zmian

A/Z

pH (stezenie jonow
wodoru) / temp,
pomiaru

PN-EN ISO 10523:2012
Potencjometrycznie

pH/"C

2.0-12.0

6.5-9.5*"

PN-EN 27888:1999
Konduktometrycznie

[uS/cm]

Liczba
mikroorganizmow w
22±2°C po 72h na
agarze z ekstraktem
drozdzowym

PN-EN ISO 6222:2004
Posiew wgtebny

O.t.k./1ml]

A/Z

Liczba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

[j.t.k./100ml]

od 1 j.t.k./100
ml

0

SPEtNSA

0

A/Z

Liczba bakterii grup
coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

[j.t.k./100ml]

od 1 j.t.k./100
ml

0"

SPEtNIA

0

A/Z

Przewodnosc
A/Z
elektryczna wtasciwa

A/Z

TFN2>

±0.2

10-110000

2500

SPELNIA

780
±61

od 1 j.t.k./1
ml

bez
nieprawidtowych
zmian***

—

118
[91;154'
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Nazwa klienta:
Miejsce pobierania
probek:

SPOLKA KOMUNALNA 'DORZECZE BIAtEJ' SP. Z O.O.
33-170 TUCHOW, JANA III SOBIESKIEGO 69C
Ciezkowice: Firma "Rolmies"
Probki pobrat:

Gorecki Krzysztof
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*-A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)

Probki dostarczyt:

Data dostarczenia probek: 13.02.2018
Stan probek:
dobry

IMumer probki

S.j.*

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

A/Z

Chlor wolny

PN-ISO 7393-2:2011
Spektrofotometrycznie

[mg/l Cy

Pracownik CBiDGP

1199/01/S/18

Data/godzina pobierania probki

2018-02-13

Miejsce pobierania probki / opis

Ciezkowice: Firma "Rolmies"/ monitoring
kontrolny - woda do spozycia

Zakres
wykonania Dopuszczalne
wartosci
oznaczenia
0.03-10.0

0.3

Rodzaj probki

WODA

Ocena
wyniku

Wyniki badari / Niepewnosc

SPELNIA

<0.03

***Barwa - Poza.dana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/l
***Metnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy da.zyc do osia.gniecia wartosci parametrycznej nieprzekraczaja.cej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFNf1 - liczba progowa smaku
TON1'- liczba progowa zapachu.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do buteiek lub pojemnikow wartosc minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do buteiek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosc minimalna
moze bye nizsza.
Przewodnosc elektryczna wtasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
*** Zaleca sie, aby ogolna liczba mikrorganizmow nie przekraczata:
-100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodocia.gowej
- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta
"Dopuszcza si§ pojedyiicze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwia.zku z § 21 ust. 4 rozporza.dzenia.
Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z
pobieraniem probki.
* S.j. - symbol jakosci melody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametr/ i melody obje.le sa. zalwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nrl7/NS/HK.4560-4d/18 z dnia 11.01.2018r.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki be.da. wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Uwagi:
W powyzszej tabeli w kolumnie ,,dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spozycia przez
ludzi wg Rozporza.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera ocenej wyniku do w/w Rozporza.dzenia.
Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnosza. sie. wy<a.cznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye
powielane inaczej niz w catosci.
Daly wykonania poszczegolnych badah sa. identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

