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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.7000.3.Z.3IL.ż019.PBFCH

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

Miejsce / punkt pobrania: Jastków, gm. Jastków Hydrofornia - do sieci (kran zewnętrzny)

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

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

Próbka pobrana dnia: 06.08,2019r.

Nr próbki: Z.3I|.2019

dostarczona: 06.08.20 1 9r.

Nr protokołu : DL.7 01ż,I8 8.20 1 9

Urząd Gminy Jastków
ul. Chnri€Iola 3, ż1-0@2 Ja§tkóH

@@
lrpłynęło dn. 1 1 -09-2@19przyjĘto przezl
Dorota Norłakorłska

Badana cecha Metoda badawcza Wynik badania
Najwyższe

dopuszczalne
stężenie lub
przedział *

Jędnostka
miary

Wartośc'

2 _J 4 5

Mętność PN-EN-ISO 7027-1:2016-09 A NTU 0,38+0,04** 1

Barwa PN-EN-ISO 7887.2012 + A
Ap.l:2015-06 p.ó

mg /1 Pt <5(l)

pH 7,4

Liczbaprogowa zapachu-TON PN-EN 16ż2:2006 A ToN ToN-1
akceptowalny

pH PN-EN ISO 10523:2012 A 7,4+0,72** 6.5 -9,5

tęmp. 20,8"C

Przewodność elektryczna
włŃciwa w 250C

PN-EN 27888:1999 A pScm-1 61 8+10** 2500

Pnlqkie C Nr alrreOvtacii AB 7l4. Aktualny zakres akredytacji $,\ĄĄryłĘ.eqyplA - metodaakredlĄowalaprzez Akredl,tacyjne ytacji

N - metodanieakred}towana
* Rozporządzenie Ministra Zdro wiaz dnia}l .12.ż017 (Dz,U. poz. ż294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘciaprzezludzi
** + wartośó niępewności rozszerzonej badania przy poziomie ufności 957o i wspołczynniku rozszerzenia k=2

Wartośó nieperłłrości rozszerzonej tobierarriai transportu próbki pobranej przez laboratorium, przy poziomie ufuoŚci 95% i wsPÓłczYnniku rozszerzenja

k-ż wynosi ż-2o/o
(1) zakres roboczy

Data rozpoczęcia l zakończenia badania: 06.08.20l9r.l 07 .08-ż0I9r,

Stan próbki: prawidłowy / nieprałviCłe.l*y

(N)próbka pobrana w celu przewidzianym w przepisach prawa zgodnie znormą:

Sp or ządził : Anna B artkowicz

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów,

Sp"rawozdanie nie moZe byó b", pise*ej zgody Labontońum powielmy inaczej jak w całości

Koniec

o8GaOHl'lI3

PN ISO 5667-5:ż017-I0

llllill lllllllllfi llll ililillllllllilll llll lilllill lIil

Kicrowllik d/s Jatot'i

Mw,uM
Osoba autoryzująca sprawozdarrie z badłt

DziałLaboratoryjny PSSE w Lublinie Załącznlk 03 edo Edycsa 32 obowiązuje od dnia 17.09.2018r
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr DL.7000.3.Z.3I1.2019.PBM

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

Miejsce / punkt pobrania: Jastków, gm. Jastków Hydrofornia - do sieci (kran zewnętrny)

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

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

0 §, 08" 201i

Próbka pobrana dnia: 06.08,20l9r.

Nr próbki: Z.3II.żOr9

dostarczona: 06.08.20 1 9r.

Nr protokołu : DL.l 07ż.188.20 1 9

Data rozpoczęcia l zakończenia badania: 06.08,2019r.l 09.08.ż0l9r.

Stan próbki: prawidłowy / *iepra,widŁevry

(N)Próbka pobrana w celu przewidzianymw przepisach prawa zgodnie z nonną: PN-EN ISO 19458:2007

nw - nie wykry.to

itk -jednos&i tworzące kolonie
A - metoda akredsĄowana przez Polskie Centrum Akredytacyjne Nr akredytacji AB 714. Aktualny zakres akred}tacji llłłłv.pca4Qlpl .
N - metoda nieakedltowana
* Rozporządzenie MinistraZdrowiaz dnia 07.12,2017 r ( Dz.U. poz2ż94) w sprawie jakości wody przemaczonej do spoĘciaprzezlldzi

** wartość niepewności rozszerzonej pomiaru przy poziomie ufności 95% i wspołczynniku tozszerzetiak=2
(l)metoda innaniżwskazanawRozporządzeniuMinistraZdrowiazdnia07.12.201'Ir(Dz,U.poz2294)
(2)zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07,12.20l7t. za]eca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przebaczała:

- l00 jtk /lml w wodzie wpiowadzonej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk /lml w kranię konsumenta.

rngr łi
Osoba autoryzująca sprawozdanie z badń

Sp or ządził,. Anna B artkowicz

Wyniki badmia odnoszą się wyłącznie clo badanych obiektów. Sprawozdanie nie może byc bez pisemej zgody Laboratorium powielme inaozej jak w całoŚci.

Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wlmiki badń objęte zakresem akredltacji orz badń nieakledyowmych. Wyniki z poza zalaesu akredlacji zostŃy oznaczone,

Koniec

Badany wskaźnik Metoda badawcza
Wynik

badania ** Jędnostki
Naiwyższa dopuszczalna wartość*

Liczba
mikroorganizmów

Objętość
próbki [ml]

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
tęmp.22"C

-PN-EN ISO 6222:2004 A (2\9 jtk
Bęz

nieprawidłowych
mlian

obecność i liczba baktęni
grupy coli

(i) pN-ISo 9308-1:l999 A 0 jtk 0 l00

obecność iliczba
Escherichia coli

(1) pN-ISo 9308-1;1999 A 0 jtk 0 100
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