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Laboratorium posiada akredytacj? na pobieranie probek wody i sciekow oraz na badanie: 
temperatury wody/^ciek6w, st^zenia zelaza ogoinego, st?2enia azotynow, st^zenia azotanow, st^zenia jonu 
amonowego, m?tnosci, barwy, st?zenia manganu, sumarycznego st?zenia wapnia i magnezu, st?zenia 
wolnego chloru, pH, st?tenia chlorkow, przewodnosci elektrycznej wtasciwej, st^zenia siarczan6w(VI), 
zawiesiny, BZTs, ChZT, st^zenia azotu Kjeldahla, st^zenia azotu amonowego, st?ienia azotu azotanowego, 
st?tenia azotu azotynowego, st?zenia azotu ogoinego, st?±enia ortofosforanow, st?zenia fosforu ogoinego, 
substancji ekstrahuj^cych si? eterem naftowym, liczby bakterii grupy coli, liczby bakterii Escherichia coU, 
ogolnej liczby mikroorganizmow w temp. 36X), ogolnej liczby mikroorganizmow w temp. 22**C, liczby 
enterokokow kalowych, liezby Pseudomonas aeruginosa, liczby bakterii Legionella sp. 

Tamowskie Gory, 2017-11-23 

RAPORT Z BADAN NR 2141/2017 

Zleceniodawca: Gmina Krupski M+yn 
- - - - - - ^—42-693 Krupski Mtyn 

ul. Krasickiego9 

Zlecenie numer: 

Badanyobiekt: 

Cel badania: 

Numer pr6bki: 

Miejsce pobierania probki: 

Numer protokotu przyĵ cia/pobierania prdbki: 

Data/godzina pobierania prdbki: 

Data/godzlna dostarczenia pr6bki: 

Stan prtSbki: 

Metoda pobierania prdbki: 

Prdbk̂  pobral: 

Prdbk̂  dostarczyf: 

Badania wykonano w dniach: 

Ocena zgodnô ci: Przeprowadzone 

60/2017 
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi 
kontrola jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi 
2240/92/2017 
SUW Krupski Mtyn, ul. GI6wna 
kran do poboru wody (woda podawana do sieci) 
918/2017 
2017-11-14/09:30 

''2617-11-14/11:30 
dobry 
PN-ISO 5667-5:2003,PN-EN ISO 19458:2007 
pracownik laboratorium (Kamil Lewicki) 
pracownik laboratorium {Kamil Lewicki) 
2017-11-14-20 

badania laboratoryjne analizowanej probki wody nr 
2240/92/2017 nie wykazaty przekroczeri najwyzszych dopuszczalnych wartosci 
oznaczonych parametrow mikrobiologicznych, fizyko-chemlcznych i sensorycznych 
okreslonych w zat. nr lA, 2A i 3B do rozporzqdzenia Mlnistra Zdrowia w sprawie 
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 13 listopada 2015 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1989). 

L ^ US. im 
K i E R O 

Rozdzielnik: oryginal: zleceniodawca 
kopia:—a/a 

Zatwierdzit 

Wyniki badari dotycz^ tylko badanych probek. Raport z badari moze bye powielony jedynie w catosci. Klientowi przyshiguje prawo zlo^enia skargi w ci^gu 14 dni 
od daty otrzymania Raportu z badari. 

O b o w i ^ j e od 01.01.2013 r. 
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Raport z badan nr: 2141/2017, numer probki: 2240/92/2017 

WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH 
Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania 

1 A 
Temperatura wody/pobranej probki 
wody 

°C 10.9±0.5 PN-77/C-04584 

2 A St?zenie jonu amonowego mg/lNH4^ <0.10 0.5 PN-94/C-04576-4 

3 A Barwa mg/1 <5 PN-EN ISO 7887:2012 Metoda EHApl:2015-06 

4 A 
Przewodnosc elektryczna wta^ciwa 
(25°C)temp .2rC 

^S/cm 392±12 2500 PN-EN 27888:1999 

5 A pH, temp. 20°C 7.8i0.1 6.5 - 9.5 PN-EN ISO 10523:2012 

6 N A Oznaczanie zapachu T O N 
1 

(akceptowaby) 
PN-EN 1622:2003 

7 N A Oznaczanie smaku T F N 
1 

(akceptowalny) 
PN-EN 1622:2003 

8 A M^tnosc N T U 0.20±0.06 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 

9 A St^zenie z e l a ^ og61nego 30±6 _200 PN-ISO 6332:200HApl:2016-06 

10 A St̂ zenie wolnego chloru mg/1 <0.I0 0.3 Metoda HACH nr 8021 wydanie 1 z 04/2014 

11 A St^zenie manganu 30±8 50 PN-92/C-04590-02 

WYNIKI BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH 
Lp. Nazwa oznaczenia Jednostka Wynik* Wymagania** Metoda badania 

1 A Liczba bakterii grupy coli jtk/100 ml nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-l:2014-12+Al:2017-04 

2 A Liczba bakterii Escherichia coli jtk/lOO ml nie wykryto 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12+Al:2017-04 

Niepewnoic roKzerzona pomiani ptzj' wspoJczjumku rozs7i;rzaiij k=2 i poziomie ufiio&i 95%. Dla badan mikrobiologiczojch podano przedzjal QiqKwnosci pomiani prry wsp6icz>Tiniku TOzszcrzcnia k=21 poziomie ufiiofci 95% wg PKN-ISO/TS 
39036:2011. Dla probdc nlc pobraD>'cli ptzez Laboratorium nicpcnTiosc n îiiku badaiinie uivzgl̂ Klnia pobierania. 
•* - hros - naj»->-zsze dopuszczalne wariofci wslaiml^'okreslonc IV Rozp^ wodj-pizcznatzonej do spozjcia przez ludzi z dnia 13 lislopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.poz. 1989) 
ob - Die badmo; A - mdoda akredjlowana zgodnic z zakresem akredylacji A B 1231; N A - metoda nicakredytowana; A P - podn^lionanstno badan w Osrodku Badan i Konlroli Srodon-iska Sp. z o.o. zgodnic z zakresem akied>-iacji A B 213 

Opracowal: Osoba autoryzujqca: 
Badania mikrobiologiczne Badanie fizykochemiczne 

LIS. 
ds. bciom labonator̂ 'jnydi 

mgr inz. Anna Dienst 
2 3I1SJC17 

(data, podpis) 

l ^ 5 S P H I C T O ^ , ,c or.-? 

mgr?Uma4<.uBc^ 
(data, podpis) 

Kierownlk 

(data, podpis) 

KONIEC 

Wyniki badan dotycz^ tylko badanych probek. Raport z badari moze bye powielony jedynie w caiosci. Klientowi przysluguje prawo zloitenia skargi w ci^gu 14 dni 
od daty otrzymania Raportu z badari. 

Obowigzuje od 01.01.2013 r. 


