
SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.7000.3.Z.3L3.2019.PBFCH

Nazwa i adres klienta: GMINA JASTKÓW Panieńszczyzrta 21-002 Jastków, ul, Chmięlowa 3

Miejsce / punkt pobrania: Ożarów, gm. Jastków Hvdrofornia - do sieci

Badany obiekt - rodzaj wodociągu: próbka wody - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

Próbkę pobrał l dostarczył: PSSE Lublin - Agnieszka Jóźwik - Oddział HK

Próbka pobrana dnia: 06.08.ż0l9t.

Nr próbki: Z.3I3.2019

dostarczona: 06.08.20 1 9r.

Nr protokołu : DL.7 0 12,1 89.ż0 19

Data rozpoczęcia l zakończenia badania: 06.08.2019r.l 07.08.ż0l9r,

Stan próbki: prawidłowy / +ieprawłCłev,y

(N)próbka pobrana w celu ptzewidzianym w przepisach prawa zgodnie znorrną: pN Iso 5667-5:2017-10

Badana cecha Metoda badawcza wvnik badania
Najwyższe

dopuszczalne
stężenie lub
przedziń *

Jednostka
miary

Wartość 
**

1 2 J 4 5

Mętność PN-EN-ISO 7027-1:2016-09 A NTt] <0,23( |) l

Barwa PN-EN-ISO 7887:2012 + A
Ap.1:20l5-06 p.6

mg /1 Pt 1§(t)

pH 7,1

Liczbaprogowa zapachu-TON PN-EN 162ż:2006 A ToN ToN-1
akceptowalny

pH PN-EN ISO 10523:2012 A 7,|+0,12** 6,5 _ 9,5

temp. ż0,9.C

Przewodność elektryczna
właściwa w 250C

PN-EN 27888:1999 A pScm-l 7l2+I2** 2500

ffiĆentrumAkredtacyineNrakredytacjiAB7l4.Aktualnyzakresakredytacjiuwxłsas9y.pl.
N - metodanieakredytowana
* Rozporządzenie Ministra Zdrovłia z dnia}'l.12.20|7 (Dz.U. poz, 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzezludzi
** + wartość niepewności rozszeuonej badania przy poziomie ufności 95%o iwspcłlczynniku rozszerzenia k:2

Wartośó niepewności rozszętzonej pobierania i transportu próbki pobranej przezlaboratoium, przy poziomie ufnoŚci 957o i wspołcą'rrniku rozszerzenia

k-2wnosiż.2%o
(l) zakres roboczy

Kierownik d/s lakońJ

Ó,|ullwl,U

Sp or ządził : Anna B artkowrcz

Wyniki badania odnoszą się wyłącmie do badanych obiektów.

Spiawozdanie nie może być bez pisemnej zgody Laboratorium powielany inaczej jak w całości.

Koniec
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Osoba autoryzująca sprawozdarrie z badan

AB 714

lv łźalqł, ó{rffi.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie

ż0 -029 Lublin, ul, Uniwersytecka12 tel,81-47-87-129, 81-533-00-6l

e-mail: laboratoriumł'dpsse,lrrblin.pl
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SPRAWOZDANIE Z BADA|IIA WODY Nr DL.7000.3.Z.31,3.2019.PBM

Nazwa i adres klienta: GMINA JASTKÓW Paniefszczyzna 2I-00ż Jastków, ul. Chmięlowa 3

Miejsce / punkt pobrania: Ożarów, gm. Jastków Hydrofornia - do sieci

Badany obiekt -rodzaj wodociągu: próbka wody - wodociąg zbiorowego zaopatrzenia

Próbkę pobrał l dostarczył: PSSE Lublin - Agnieszka Jóź^ryik - Oddział HK

Próbkapobrana dnia: 06.08.ż0I9r. dostarczona: 06.08.2019r.

Nr próbki: Z,313.2019 Nr protokołu:DL.70lż.1,89.20l9

Data rozpoczęcia l zakończęnia badania: 06.08.20l9r./ 09.08.2019r.

Stan próbki: prawidłowy i *iep+awiCłev,y

NPróbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie znormąi PN-EN ISO 19458:2007

Badany wskaznik Metoda badawcza
Wynik

badania 
** Jednostki

Naiwyższa dopuszczalna wartość*

Liczba
mikroorganizmów

Objętość
próbki [ml]

Ogólna liczba
mikroorganizrnów w
tęmp.22"C

-PN-EN ISO 6222:20a4 A (2)17 jtk
Bez

nieprawidłowych
mlian

l

obecność i Liczba baktertt
grupy coli

(') PN-ISO 9308-1:l999 A 0 jtk 0 100

obecność iliczba
Escherichia coli

(') PN-ISO 9308-1:1999 A 0 itk 0 l00

nw - nie wykryto
jtk -jednostki tworzące kolonie
A - metoda akrędytowana przez Polskie Centrum Akredytacyjne Nr akredytacji AB 7|4. Allualny zakres akredytacji rłrł-łv.B§a§QY,Ul .

N - metoda nieakedYowana
* RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia 07.1z.20I7 r(Dz.U. poz2ż94) wsprawie jakościwodyprzeznaczonej do sPoĄciaPrzezludzi

** wańośó niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufności 95% i wspołczynniku rozszęrzeniakż
(l) metoda inna niż wskazana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.20l'7 r (Dz.U, Poz2294)
(2)zgodnie zRozporządzenięm Ministra Zdrowia z dnia 07,l2.żO77r. zalęca się, aby ogólna 1iczba mikroorganizmów nie Przekaczała:

- 100 jtk /lml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /1m1 w kranie konsumenta.

,::fffl;::,,-"
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Osoba autoryzująca sprawozdanie z badan

Sporządził : Anna Bartkowicz

Wyniki badmia odnosą się wyłącmie do badmych obiektów. Sprawozdanie nie może być bez pisermej zgody Laboratorium powielane inaczej jak w całoŚci,

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki tadan objęte zakresem akredytacji orz ńadan nieakredyowanych. Wyniki z poa zakresu alcedyacji zostały onaozone,

Koniec

Oziaraaoratorvjny PSSE w Lublinie iązuje od dnia 17,09,2018r, Strona 1/l


