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Zleceniodawca lD:3207
Zaklad Eksploatacji
Niwka
33-130 Radl6w

Stacji Uzdatniania Wody Niwka

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia: 2016-02-03 nr SUW.0717 .10.16, numer systemowy: 16003660

Obszar badaf: obszar regulowany prawnre

Cel badafi: dla potzeb potwierdzenia zgodnoSci

Opis pr6bek
Nr laboratoryjny

nrrihki
Miejsce poboru / etykieta

zleceniodawcv
Pr5bka:

044605/08/2016 Staw Woda surowa

Dane zwiazane z pobieraniem pr6bek
Nr laboratoryjny

nrAhki
Data pobierania P16bkobiorca Metoda pobierania

044605/08/2016 201 6-08-31, godz.1 1 :23 Przedstawiciel Laboratorium KJI-5.7-1 5, PNISO 5667-5:2003,
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki
Banrua: brak Mqtno5c: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium Data rozooczecia badaf Data zakofczenia badafi
2016-08-31, godz. 1 5:01 2016-08-31 2016-09-05

Uwagi
Stan pr6bki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zasfizele(l

Soorzqdzit:
Gabriela Tomanek

t
Specjalista ds. projekt6w Srodowiskowych
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/5904810912016

Pszczyna 2016-09-08

Oznaczany parametr Jednostka ldentyfikacja metody
badawczej

E€
6"1

=<=

Wynikibadafi
Lokalizacja punktu poboru

Numer laboratoryjny pr6bki NiepewnoS6
fozszefzona

B
Na
l

044605/08/2016
Zawiesina oqolna mg/ rN-EN 872:2007 + Ap1 :2007 (A) < 2,00 IVIW

chzrc, mg/l PN-lSO 15705:2005 (A) PS 16 +4 N/IW

BZT. mol rN-EN 1899-2:2002 (A) 13 r0,3 IVIW

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-l-s 7-15, PNf ISO 5667-5:2003, PNEN
ISO 19458:2007 /A)

KJ-l-5.7-15 - Procedura badawcza wersia 03 zdnia20 01.2015

ObjaSnienia:

A - metodyka akredytowana
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Warto6ci wynikow badah popzedzone znakiem mniejszo6ci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalnoSci metody.
NiepewnoSd metody badan fizyko-chemicznych okreSlono jako niepewno6i rozszerzonq. Wsp6lczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufno5ci 95%
NiepewnoS6 tozszetzonq podano dla analizy.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ----..
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dostQpne sE na stronie:
http://www sgs analizysrodowisk
odszkodowalr ijurysdykcji zawarte w OWSU
Uslugq zrealizowano w czasie i zakresre przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wskaz6wek, je6li
takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialnoSd jedynie przed ZleceniodawcE; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiAzk6w
wynikajqcych z zawaftycn porozumie6
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa
Dokument moze by6 wykorzystywany i kopiowany w caloSci, kopiowanie czQ6ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszystkiewynikibadaiipomiar6wzestawionewniniejszymdokumencieodnoszqsiqtylkodobadanychpr6bek Wprzypadku,gdywdokumenciezaznaczono,zepr6bki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nje ponosi odpowiedzialno6ci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnos6 pr6bki
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/5904910912016

Zleceniodawca lD:3207
Zaklad Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka
Niwka
33-130 Radlow

Podstawa realizacii
Zlecenie z dnia'. 2016-02-03 nr SUW. 071 7 .10.16, numer systemowy: 1 6003660

Obszar badafi: obszar regulowany prawnie

Cel badafi: dla potrzeb potwierdzenia zgodno5ci

Opis pr6bek
Nr laboratoryjny

nrrihki
Miejsce poboru / etykieta

zlaneninr|awcv
P16bka:

044612t08t2016 O5rodek Zdrowia w Radlowie
ul.Bzeska 9 - Pomieszczenie Socialne

Woda uzdatniona

Dane zwiazane z pobieraniem pr6bek
Nr laboratoryjny

nrrihki
Data pobierania P16bkobiorca Metoda pobierania

044612t08t2016 201 6-08-31, godz.12'.01 Pzedstawiciel Laboratorium KJI-5.7-1 5, PN-lSO 5667-5:2003,
PN-EN ISO 19458:2007 (A)

Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania pr6bki

Banva: brak MqtnoSc: brak Zapach: brak

Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

Data reiestracii w laboratorium Data rozooczecia badaf Data zakofczenia badafi
201 6-08-31, godz. 1 5:01 2016-08-31 2016-09-05

Uwaqi
Stan pr6bki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrze2ei

Sporzqdzil:
Gabriela Tomanek

\
Specjalista ds. projekt6w Srodowiskowych
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SPRAWOZDANIE

Pszczyna 2016-09-08

Z BADAN NR SB/5904910912016

Oznaczany parametr Jednostka
ldentyfikacja metody

badawczej

Wyniki badaf
NiepewnoS6
rozszefzona

t
gr '[
6>
o

=i

Dopuszczalne
warto6ci 1r.ros)

wskaZnik6w0446't2t08t201t

pH PN-EN ISO 10523:2012 A\ 86 r0,3 TE MW 6,5 - 9,5 s)'3

Przewod noSd elektryczna
wfa6ciwa (PE\M w temp. 25"C

pSicm PN-EN 27888:1999 (A) 286 !29 TE MW S 2500 5) i 7) 23

Mgtno6c NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0,42 r0,1 3 tsJ MW <14'23

Barwa mgPUl PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 rD MW _ 4) 23

Liczba progowa zapachu (TON) PN-EN 1622:2006 (A) <1 FJ MW 4) z3

Liczba progowa smaku (TFt$ PN-EN 1622:2006 (A) <,1 PS MW _ 4) z3

Amonowy jon (NHo*) mdl PN-EN ISO 11732:2007 (A) < 0,05 PS MW s 0,50

Liczba Clostridium perfringens

lacznie ze soorami

jtki100ml Dyrektywa 98/834/t'E z dn. 3
listopada1998 r (A)

0 tsJ MW O2)23

Liczba bakterii grupy coli jtk/100m1 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 PS MW n 1) 23

Liczba Escherichia coli itU100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) 0 PS MW 0
jtUl 00ml - liczba jednostek tworzqcych kolonie w 100 ml

NDS -zgodnie zRozporzqdzeniem Ministra Zdrowia 213.11 .2015 r. w sprawie jakoSci wody przeznac.zonej do spozycia pzezludzi
(Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Parametr powinien byc uwzglgdniony przy ocenie agresywnych wlaSciwoSci korozyjnych wody.

Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

Nale2y bada6 w wodzie pochodzqcej z ujqc powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych
warto5ci, nale2y zbadae, czy nie ma zagro2enia dla zdrowia ludzkiego wynikajqcego z obecno5ci innych mikroorganizm6w
chorobotworczych.
Parametr powinien byi uwzglqdniony przy ocenie agresywnych wia6ciwo3ci korozyjnych wody; Oznaczana w temperatu rze 25oC

Dopuszcza siq pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych pr6bkach, do 5% pr6bek w ciqgu roku.

5) 23

4) z3

2) z3

5)i7'Jz3

1) 23

Norma/procedura badawcza Data, wersja illub infonnacje dodatkowe

KJ-l-s.7-15, PNISO 5667-5:2003, PNEN
ISO 19458:2007 (A)

KJ-l-5.7-15 - Procedura badawcza wersia 03 z dnia20.O1 2015

PN-EN'1622:2006 Metoda uoroszczona, parzvsta, wvb6r n iewvmuszonv

ObjaSnienia:

A - metodyka akredyiowana
Miejsce wykonania bada6: TE - teren; PS - Pszczyna
Warto6ci wynik6w badaf poprzedzone znakiem mniejszo6ci (<) oznaczajq uzyskanie wyniku poni2ej dolnej granicy oznaczalno5ci metody.
NiepewnoSc metody badafi fizyko-chemicznych okre6lono jako niepewnoSi rozszerzonq Wsp6lczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoSci 95%
Niepewno5c tozszetzonq podano dla analizy.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych

---- Koniec dokumentu ------
Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z 096lnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowiq element oferty, dostQpne sa na stronie:
http://www sgs analizysrodowisk
odszkodowah ijurysdykcji zawarte w OWSU
Usluge zrealizowano w czasie i zakresre przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcq i wedlug Jego wskaz6wek, jesli

takowe zostaly podane SGS Polska Sp z o o ponosi odpowiedzialno66 jedynie przed Zleceniodawcq; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiqzk6w
wynikajEcych z zawaftych porozumiei
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy iwyglqdu jest niezgodne i podlega Sciganiu w Swietle prawa
Dokument mo2e by6 wykorzystywany i kopiowany w calo6ci, kopiowanie czq5ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody
Wszystkiewynikibada6ipomiar6wzestawionewniniejszymdokumencieodnoszqsiQtylkodobadanychpr6bek Wprzypadku,gdywdokumenciezaznaczono,2epr6bki
zostaiy pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp z o o nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, spos6b pobrania i reprezentatywnosc pr6bki-


