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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie /?.or.łat?

DziałLaboratoryjny

ż0 - a29 Lublin, ul. Uniw-ersytecka 12 tel. 81 -47 -87 -Iż9, 8| -533 -00-6 1

e-mail: laboratorium@psse,łublin.pl

Data

SFRA\ilOZDANIE U BADANIA WODY Nr DI-.7000.3.Z.389.2019.F'BFC}{

Nazwa i adres klienta: GMINA JASTKÓW Panienszczyzna 21-0a2 Jas&ów, ul. Chmielowa 3

Miejsce / punkt pobrania: Snopków, gm" Jastków Hydrofornia - do siect

Badany obiekt * rodzaj wodociągu: próbka wody - wodociąg zbiorowego zaopńrzenia .,** .r*, ,* "*

Próbka pobrana dnia: 06,08.2019r.

Nr próbki: Z.309.2019

dostarczona: 06.08.20 1 9r.

Nr protokołu : DL.7 0I2.I87 .2019

0 9, 08, ?019
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Dorot§, Nowakouska
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Próbkę pobrał l dostarczył: PSSE Lublin - Agnieszka Jóźwik - Oddział HK

Datarozpoczęcia / zakończenia badania: 06.08.2019r.l 07 ,08.ż0l9r.

Stan próbki: prawidłowy / niep*asrłałev,y

09Próbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie znoftną: PN ISO 5667-5:ż017-10

Badana cęcha Mętoda badawcza wvnik badania
Najwyższe

dopuszczalne
stęzenie lub
przedziń*

Jednostka
miary

Wańość

2 J 4 5

Mętność PN-EN-ISO 7027-1:2016-09 A N,TU 0,52*0,05**

Barwa PN-EN-ISO 7887:2O12 + A
Ap.1:2015-06 p.ó

mg /1 Pt <5(1)

pH 7,1

Liczba progowa zapachu-TON PN-EN l62ż:2a06 A ToN ToN-l
akceptowalny

pH PN-EN ISO 10523:2012 A 7,1+a,72** 6,5 * 9,5

tęmp. ż0,9"C

Przewodność elektrycma
właściwa w 250C

PN-EN 27888:1999 A pScm-l 674*l7** 2500

A - metoda akredytowana przezPolskię Cęntrum Akredytacyjne Nr akredytacji AB 714. Alrtualny zakres akred}tacji www.Bsągoy.Bl ,

N - metoda nieakredytowana
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia}7 .l2,20I7 (Dz.U. poz.2294) w sprawie jakości wody przemaczonej do spoĘcia przezludzi
** + wartość niepewności rozszerzonejbńmiaptzy poziomie ufności 95% i wspołczynniku rozszerzenia 1ę2

Wartośó niepewności rozszerzonej pobierania i transportu próbki pobranej przez laboratorium, przy poziomie ufności 95%o i wspcńczynniku rozszerzenia
klvynosi2,2%o

(1) zakres roboczy

Osoba autoryzująca sprawozdanię z bńń
Sp or ządził,. Anna B artkowicz

Wyniki badania odnosą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie nie może być bez pisemej zgody Labomtorium powielany inaczej jak w całości

Koniec
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Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie

Dział Laboratoryjny

ż0 - 0ż9 Lublin, ul. Uniwersytecka |2 tel, 81-47,87 -|ż9, 81-533-00-61

e-mail: laboratorium@psse,lublin.pl

spRAwoZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.7000.3.Z.309.ż019.PBM

Nazwa i adres klienta: GMINA JASTKOW Pwtiefiszcryma 21-002 Jastków, ul. Chmielowa 3

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

Badany obiekt -rodzaj wodociągu: próbka wody - wodociąg zlriorowego zaopattzenia

Próbkę pobrał l dostarcrył: PSSE Lublin _ Agnieszka Jóźwik - oddział HK

0 g, 08" ?019
Data

Próbka pobrana dnia: 06.08.20I9r.

Nr próbki: Z.309.2019

dostarczona: 06.08.20 l 9r.

Nr protokołu : DL,7 01ż.187 .2019

Data rozpoc zęcia l zakończenia badania: 06.08.20 l 9r./ 09,08,20 1 9r.

Stan próbki: prawidłowy / *iepral*idłe+y
(ll)Próbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie znormą; PN-EN ISO 19458:2007

nw - nię wykryto
jtk -jednostki tworzące kolonie
A - metoda alrredytowana przęz Polskie Centrum Akredytacyjne Nr akredytacji AB714. Aktualny zakres akredytacji l'l'łłv.nca.gov,Bl .

N - metodanieakredytowana
* RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia 07.Iż.2017 r(Dz.U. poz2294) wsprawiejakościwodyprzeznaczonej do spoŻyciaprzezludzi

** wańość niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufrrości 95% i współczynniku rozszerzęniakr2
(1) metoda innaniź wskazana w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07. 12,ż017 r (Dz.U , Poz2294)
(r)zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdtowla z dnia 07,12.2017r. zaleca się, aby ogólna liczba mikroorgarrizmów nie przekraczała:

- 100 jtk i 1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej,

- 200 jtk /lml w kanie konsumenta.

ir-rgl i(I

Koniec

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badń

Sp or ządz\l: Anna B artkowi cz

Wyniki badmia odnoszą się wyłącaie do badanych obiektów. Sprawozdanie nie może być bez pisemej zgody Laboratorium powielane inacrei jak w całoŚci,

Niniejsze sprmozdanie z badń zawiera wyniki 
-badan 

objęte zakresem akedytacji orz badm nieakedytowanych. Wyniki z poza zakesu akred}tacji zostaĘ oznaczone,

AB 714

Badany wskaźtik Metoda badawcza
Wvnik

badanla
Jednostki

Najwyższa dopuszczalna wartość x

Liczba
mikroorganizmów

Objętość
próbki [ml]

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
temo,22"C

-PN-EN ISO 6222:2004 A (2),| jtk
Bęz

nieprawidłowych
mian

l

obecność i liczba bakterii
grupy coli

(l) PN-ISO 9308-1:1999 A 0 jtk 0 l00

obęcność iIiczba
Escherichia coli

(') PN-ISO 9308-1:l999 A 0 jtk 0 l00
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