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POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA

W SIEDLCACH

AB 565

08-1 10 Siedlce

ul. Poniatowskiego 3 1

tel 25 64420 40

Fax:25 632 61 37

e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

strona intemetowa: siedlce.psse.waw.pl

SPRAWO ZDANIE Z BADAN OL- LBW,62TI.2OOO -200I.2017

Liczba stron: 3

_/l 7
Egz ......:.. z ..J....

Siedlce, dnia: 06.09.201 7

Nazwa i adres klienta:

Podstawa badati:

Rodzaj pr6bek:

Miejsce pobrania pr6bek:

Data pobrania pr6bek:

Pr6bki pobral:

Metoda pobierania prdbek

' :otokohr pobrania pr6bek:

Data przyjgcia pr6bek

Data rozpoczgcia i zakoriczenia badai

Ime informacje dotycz4ce pr6bek

Cel badania

Gmina WiSniew, ul. Siedlecka 13' 08-112 Wi3niew

Umowa KN.440.1.10.2011 z dnia 01,2017

Woda przeznaczona do spo2ycia przezludzi

Wod. publ. WiSniew

29.08.2011

PSSE Siedlce- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007

HKN/218/17

29.08.2011

29.08.-30.08.2017

Stan pr6bki (ek) nie budzi zastrze2erl

PrzedloZenie jednostkom nadzorui4cym (zgodnoSd z przepisami prawa)

UWAGA:

Ilyniki bada1 zalttarte y) spravozdaniu odrtoszq sig Ntylqcznie do danej pr6bki. Niepewnoit podaje sig jeili jest to istotne dla miarodajnoSci wynikiw badania lub

ich zastosoeania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnoici z tuyspecyfikoruanymi wdrto$ciami granicznymi lub na iczenie klienta' NiepewnoSt

wyniku badania nie uwzglgdnia niepewnoici aniqzanej z pobieraniem pr6bki. Klientov,i przysluguje prawo do zlo2enia reklamacji na pi|mie na wykonanq uslugg

w ciqgL t 4 dni ocl daty otrzlnrunia sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie mo2e byt powielane inaczej ni2 w caloici'

Opis i identylkacja,plgq\i:
Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i punkt pobrania

200012

200llz Wi6niew, SUW woda podawana do sieci

,q4orrry, norpoiqi*ri, t tirittra Zdrovtia z dn. t 3 listopada 20I 5 r. w spravtie iakoici wody przeznaczonei do spo2ycia przez ludzi (Dz'u. poz'(989)

Wyniki tradari mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie wykryto, "-'- nie hadano

lr ll-iczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody 
i

I jnN-eN ISo 93os-t:2014-12 I

I lt.i-trr. ooo,,rr.ruinu *urtosi: 0 jtk w 100 ml wody 
I

r,J,rr",,, g"rr,u,o,4,kkt'u,,,i"",i,, I:jL:i'ut'wt; t'il't,' on**yrtr,ii-zzi tz.lots Nuner: OL- LBll.62l 1.2000-2001.2017, Strcno I z 3



Legenda: 'r" - nie badano

Wyniki badari fizYkochemicznYch

I 1lN-solc-o46o:.ur(#l, lNui*vztte dopuszczalne stqZenie: 50 gg/l
'-..'

1 a

lm
Numery Pr6bek, wYniki

I2OOOlz | 2OOLlz

1

f

4

Wskainik, metodYka

AmonowY jon
PN-ISO 7150-l:2002

ie 0 50 mg/l

ms/l O,4L 0,09

.\4J wJzJuw uvPsr!v!w"''

Azotany
PN-82/C-04s76108 (#)

lloi*nriqze donrrszczalne steZenie: 50 mg/l

ms/l
poniiej 1r8

Azotyny
PN-EN 26777:1999

teienie: 0.50 mp/l

mgil
poniiei 0,04

Barwa
PN-EN ISO 7887:2012+ AP1:2015-06

..--^- r.^n.,rmAht6rr i hez nienrawidlowvch zmian

mg/l 25 10

Elr-
I
I

I
i_. 

-_ 
-..-

i 
us/l

I

I

I

I

I
i

poniiej 0,2

p""ir"j5

p""it"i r5

I'
I

L-
l'
L

1'

lBor
lrN-zslc-o+se:.ot 1+;

lNui*nzt.. dopuszczalne stgZenie: 1,0 mg/l

lchlorki
lpN-rso 929't:1994
I

l Yy,::'-'-try:':'i! :'l!1T':' ]:,|0 !g)
lcyjanrio96lne
IPN-S0/C-04603.01 

(#)

ltrloi.*zqze donuszczalne steZenie: 50 pg/l
L- -L-j--1 - lmn/t I

lo lrluorki lr 

nc/ ' 
ii JnN-rarc-o4s8s/03 

(#) I I

i_igff::'.o"ft1"ti.'t?t'"":!l'ndl =---- -1,-^t'- -l-
l, iM"ngan luvrt i

PB-15-Al wYd.2z dn. 26 10 201I

48+6N

Najwyzsze dopttszczalne stqzenie: 50 pgll

MqtnoS6 'rrrv

PN-EN ISo 7027'1:2016'09 I I

Najwyzsza dopuszczalna wartos6: 1 NTU (akceptowalna przez konsument6w i I I

bez nieprawidlo*y.h r*iunl ===- -f-^ - -!--;;;
lPrzewodnoS6 elektryczna wla6ciwa lp

lI pN-eN zzs88: t 999
I

l(w temp. 2s "C) i

PN-79/C-04s66/10 (#)

Najwy2sze dopuszczalne stqzenie: 250 mgll

Smak (Liczba Progowa smaku)

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszc zofia, parzy sIa, wyb6r niewymuszony' trzech oceniaj 4cych

Czas przechowYwania Pr6bek: do 48h

Ternperatura badari: 2 I -25 "C

PN-EN ISO 10523.'2012

Jusrcnl 
I

Najwy2sze dopnszczalne stqzenie: 2500 pS/cm

- ,-:':::':""::-: -- l, ,,;
SiarczanY img/l I

ponli"i ZrS

nie badano xx poniiej I akcePt'

zawartoSi waPnia i magnezu)

Sttond 2 z 3



!l

ii
I l(inoet<snadmanganianowy)

- | .. lNui*yzrr. dopuszczalna warr6se: 5,0 mgll

itz lZapach (Liczba progowa zapachu)

I IPN-EN t622.2006

I lVetoda uproszczona, parzysta, wyb6r niewymuszony, trzech oceniajqcych
l^
Czas przechow)'wania probek: do 48 h

I lTemneratura badafl: 21-25 "C
j lakceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

itu lZelazo og6lne

I lrN-rso 6332:2001

L__]Yryzsze1|"p":r'r"l". 
r,et'"1.,

"8" - badania poza zakresem gkredytacji PCA nr AB 565: (#) - norna archiwalna: poniZcj "liczba" - wynik ponilej granicy oznaczalnoict

*xW przypadku nieakceptowalnych wynikdw zapachu nie wykonuje siQ badania smaku

N - niepewnoii rozszerzona pr4 prawdopodobieistwie rozszerzenia okolo 95o/o i wsp4lczynniku rozszerzenia k = 2

Autorvzolilal

M{odszy asyslenl

OH
mga Dorola Mogieloicka KONIEC SPRAWOZDANIA

powy2ej bqdi r6wny 1 | poniiej 1 akcept,

Dokunent geniro|any eleklrcnicznie, F3/IT-04-WG/PO-l 4, Data wyddnil 22.12 20 I 5 OL- LtsW.62l 1.2000-2001.2017, Stond 3 z 3



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

Liczba stron: 2

ve,...1...,..9....

08-1 l0 Siedlce

ul. Poniatowskiego 31

tel:25 644 20 40

Fax:25 632 61 37

e-mail : laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

strona internstowa: siedlce.psse.waw.pl
AB 565

Siedlce. dnia: 01.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL. LBW.62II.2OO3.2OI7

Nzwa i adres klienta: Gmina WiSniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew
Podstawabadan: Umowa KN.440.1.10.2017 zdnia0l.20l7
Rodzaj pr6bek: Woda przeznaczona do spo|ycia pruezlvdzi
Miejsce pobrania pr6bek: Wod. publ. Wi6niew
Data pobraria pr6bek: 29.08,2017

Pr6bki pobral: PSSE Siedlce- Sekcja tligieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)
Metoda pobierania pr6bek PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007

'r protokohr pobrania pr6bek: HKN/218/17
\-6ata 

przyjgcia pr6bek 29.08,2017

Data rozpoczgcia i zakoficzenia badari 29.08.-01.09.2017

Inne infomacje dotyczqce pr6bek Stan pr6bki (ek) nie budzi zastrzeLeft

cel badania Przedlo2enie jednostkom nadzorui4cym (zgodnoSi z przepisami prawa)

UTI/AGA:

Ilyniki badan zawarte w sprawozdaniu odnoszq sig wylqcznie do danej prdbki. Niepewnoit podaje sig jeili jest to istotne dla miarodajnoici wynik6tu badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnoici z wyspecyfikowanymi wartoscictmi granicznymi lub na 2yczenie klienta. Niepewnoit
wyniku badania nie uwzglgdnia niepewno{ci 

^riqzanej 
z pobieraniem pr6bki. Klientowi przysluguje prawo do zlo1enia reklamacji na piimie na wykonanq uslug?

w ciqgu I 4 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moie byt powielane inaczej ni2 w calosci.

Opis i identyfikacja pr6bki:

Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i punkt pobrania

2003/z 09:30 4 Lipniak36/1 Budynek'miazkalny- mieszkanie prywatne

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowiaz dn. I3 listopada 2015 r. w sprawiejakoicivtodyprzeznaczonej do spo2yciaprzez ludzi (Dz.U. poz.l989)

1. Wyniki badafi mikrobiologicznych Legenda: 'hw" - nie wykrytq 'r" - nie badano

Lp. Wska2nik, metodyka Jm
Numery pr6bek, wyniki

2OO3lz

1 Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN ISo 93oB-1 :20 1 4 -12

NajwyZsza dopuszczalna wartoS6: 0 jtk w 1 00 ml wody

liczba 0

Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12

NajwyZsza dopuszczalna wartoSi: 0jtk w 100 ml wody

liczba 0

Dokuntent glnerowanyelektrotticzilic, F3/|T-04-WG/PO-I4, Datawy.lqilia 22.I2.20I5 Nrmer: OL- LBW62 I 1.2003.20 17, Stftna I z 2



Legenda: 'L" - nie badano

poniiej 0,05

PN-ISO 71 50- I :2002

Najwyzsze dopuszczalne st?zenie: 0,50 mg/l

Akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych-zmtan

PN-EN ISO'1 027 -l :201 6-09

NajwyZsza dopu szczalnawaftosl: 1 NTU (akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidtowych

PN-EN 27888:1999

temp.25'C)

Najwyzsze dopuszczalne stEzenie: 2500 pS/cm

o lSmak (Liczba Progowa smaku)
PN-EN 1622:2006

Metoda uproszc zona, paruy sta, wyb6r niewymuszony, trzech ocen ia-i qcych

przechowywania Pr6bek: do 48h

Temperatura bad ah: 2l'25 " C

Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

2. Wyniki badari fizykochemicznych

jon6w wodoru (PH)

PN-EN rSO 10523"2012

(w temp. 25 "C)

Dopuszizalny zakres warto6ci: 6,5 - 9'5

(Liczba progowa zaPachu)

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszc zona, p arzy sla, wyb6r n iewymuszony, trzech oceniaj 4cych

przechowylvania Pr6bek: do 48 h

Temperatura bad ah: 2l'25' C

Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmtan

og6lne
PNISO 6332:2001

Najwyzsze dopuszczalne stqzenie: 200 ytg/l

Numery pr6bek, wyniki

2OO3lz

poniiej 1 akcePt.

poniiej 1 akcePt.

poniiej 40

7,8

"8" - badanict poza zakresem okredytacii PCA nr AB 565: (f')

Autoryzowal

SlaBzy asystenl SBW|G

llvl
mgi Malgdzata Zaciura

Slarszv asvslenl SBW|G

nq^ndaamn\|ska

/r*tn* sd

^",,,1&!M/,

norma archiwalna; poni|ei "liczba" - wynik poniaei granicy oznaczalnoSci

KONIEC SPRAWOZDANIA

Dokilment geilerovdtryelekl,oniczDie' [3/|T-01-WG/PO-14, Dallwydqniq22 12 20]5
Strona 2 z 2Ntmer: OL- LBII.621 1.2003.2017,



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

I 0 Siedloe

AB 565
nl. Poniatowskiego 3 1

Iel:25 644'20 40

Fax:25 632 61 37

e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl

Siedlce, dnia: 06.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW .62II.2O0 4.2005.2017

Nazwa i adres klienta:

Podstawa badati:

Rodzaj pr6bek:

Mtejsce pobrania pr6bek:

Data pobrania pr6bek:

Pr6bki pobral:

Metoda pobierania p16bek

orotokoh pobrania pr6bek:

\_l
uara przylgcla proDek

Data rozpoczgcia i zakoirczeniabadah

lme inforrnacje dotycz4ce probek

Cel badania

Gmina WiSniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wi6niew
Umowa KN.440.1.10.2017 z dnia 01.2017

Woda przeznaczona do spoZycia przezludzi

Wod. publ. Radomy3l

29.08.2017

PSSE Siedlce- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)
PN-ISO 5661-5t2003, PN-EN ISO 5667-3:2005. PN-EN ISO 19458:2007

IIKNI?IqIIT
29.08.2017

29.08.-01.09.2017

Stan pr6bki (ek) nie budzizastrzeircf

Przedlo2enie jednostkom nadzoruj4cym (zgodno3d z przepisami prawa)
UIITAGA:

Wyniki badan zav)arte w sprawozdaniu odnoszq sig tuylqcznie do danej pr6bki. Niepewnoit podaje sig jeiti jest to istotne dla miarodajnoici wynik^w badania lub
ich zastosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnoici z wyspecy/ikowanymi wartoiciami granicznymi lub na 2yczenie klienta. Niepewnoi|
wyniku badania nie utozglgdnia niepewnoici nviqzanei z pobieraniem pr6bki. Klientowi przysluguje prawo do zlo2enia reklamacji na piimie na wykonanq uslugg
w ciqgu l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moie byt powielane inaczej nii,; caloici.

opis i identy{kuqq lIg!E!_
Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i punkt pobrania

200412 10:25 I RadomySl, SUW woda surowa

RadomySl SUW woda podawana do sieci

Aktprawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrotuiaz dn. t3 listopada 2015 r. w sprawiejakoiciltodyprzeznaczonej do spo2yciaprzez tudzi (Dz.U. poz.l9g9)

' . Wyniki badari mikrobiologicznych Legenda: "nw" - nie hykrytq 'L" - nie badano

dopuszczalna warto36: 0jtk w 100 ml wody

lJm Numery pr6bek, wyniki

2OO4lz 2OO5lz

lliczba
I

I

I

_ t_._

0 0

lliczba
I

i

0 0

LOO ml wody lliczba
I
I

i

_-.1-_ __

0

w 1ml lliczha
l

l

l

8

ISO 7899-2:2004

Og6lna liczba mikroorganizm6w na agarze odiywczym
wody po 72hw 22oC
PN-EN rSO 6222,2004

Najwyzsza dopuszczalna wartoS6: bez nieprawidlowych zmian

Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN ISO 93 08 -l :201 4-12

NajwyZsza dopuszczalna warto5d: 0jtk w 100 ml wody

Dokuntent gencrou,an.y elekh.onicznic, l:3,11 -01-llGlPO-t 4, Datd \vydania 22, I 2.201 5 Mrner: OL- L8W.6211.2004-2005.20t7. Stt.ona I z 3



POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

I 0 Siedloe

AB 565
ul. Poniatowskiego 3 1

Iel:25 644 20 40

Fax:25 632 61 37

e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

strona internetowa: siedlce.psse.waw.pl

Siedlce, dnia: 06.09.2017

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW .62II.2O0 4.2005.2017

Nazwa i adres klienta:

Podstawa badan:

Rodzaj pr6bek:

Mtejsce pobrania pr6bek:

Data pobrania pr6bek:

Pr6bki pobral:

Metoda pobierania p16bek

orotokohr pobrania p16bek:

\-Z
uara przyJgcla proDek

Data rozpoczgcia i zakoriczenia badan

lme inforrnacje dotycz4ce probek

Cel badania

Gmina WiSniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wi6niew
Umowa KN.440.1.10.2017 z dnia 01.2017

Woda przeznaczona do spoZycia przezludzi

Wod. publ. Radomy3l

29.08.2017

PSSE Siedlce- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)
PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005. PN-EN ISO 19458:2007

IIKNtztgtr7
29.08.2017

29.08.-01.09.201 7

Stan pr6bki (ek) nie budzizastrzeiLei

Przedlo2enie jednostkom nadzorujqcym (zgodno3d z przepisami prawa)
UtrITAGA:

Wyniki badan zav)arte w sprawozdaniu odnoszq sig tuylqcznie do danej pr6bki. Niepewnoit podaje sig jeiti jest to istotne clla miarodajnoici wynik^w badania lub
ich zaslosowania, kiedy ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnoici z wyspecy/ikowanymi wartoiciami granicznymi lub na 2yczenie klienta. Niepewnoi|
wyniku badania nie attzglgdnia niepewnoici zwiqzanei z pobieraniem pr6bki. Klientowi przysluguje prawo do zlo2enia reklamacji na piimie na wykonanq uslugg
w ciqgu l4 dni od daty otrzymania sprawozdania.. Bez pisemnej zgody Kierownika OL spratuozdanie nie moze byt powielane inaczej nii w caloici.

Opis i identyfikacja pr6bki:
Nr pr6bki Godz. pobr. Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i punkt pobrania

l0:25 RadomySl, SUW woda surowa

Radomy5l SUW woda podawana do sieci

Aktprawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrotuiaz dn. 13 listopada 2015 r. w sprawiejakoiciltodyprzeznaczonej do spoiciaprzez tudzi (Dz.U. poz.l9g9)

l+ lO9t6rlna liczba mikroorganizm6w na agarze odiywczym w
I lwodv Do72hw 22oCI lwody po72hw 22oC
1 IPN-EN tSO 6222.2004

I lNaiwy2sza dopuszczalna wartoSi: bez nieprawidlowych zmian

PN-EN ISO 9308-l :2014-12

enterokok6w (paciorkowc6w kalowych) w 100 ml
ISO 7899-2:2004

dopuszczalna warto36: 0jtk w 100 ml wody

Legenda: "nw" - nie hykrytq 'L" - nie badano

lJm Numery prdbek, wyniki

2OO4lz 2OO5lz

lliczba
I

i
I

_t_-_

0 0

t.,
iltLZUO

I

j

0 0

lwody lliczba
I
I

I

__.,L

0

1 ml {ticzba
l

l

I

8

'. Wyniki badari mikrobiologicznych

Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody
PN-EN ISO 93 08 -l :20 I 4-12

Yfyl:llrpy^zalna warto5d: 0 jtk w 100 ml wody

Dokuntenr gencrou,an.y elekh.onicznie, l:3,11 -01-WGIPO-l 4, Datd jlydaniq 22, I 2.20 | 5 Mrhrcr: OL- L8W.6211.2004-2005.20t7. Stt.ona I z 3



2. Wyniki badari fizykochemicznych

Wska2nik, metodyka

Amonowy jon
PNISO 7150-l:2002

NajwyZsze dopuszczalne stgzenie: 0,50 mg/l

Azotany
PN-82/C-04s76108 (#)

Najwyzsze dopuszczalne stqZenie: 50 mgll

Azotyny '
-EN 26777:1999

dopuszczalne stqzenie: 0,50 mg/l

Barwa
PN-EN ISO 7887:2012+ AP1:2015-06

Akceptowalna przez konsument6w i bgz nieprawidlowych zmian

Bor
PN-7s/C-04s63.01 (#)

airyzszs dopuszczalne stgZenie: 1,0 mg/l

lctrlorti
leN-rso-1SO 9297:1994

0,80 + 0r24N

nie badano**

poniiej 1r8

poni2ej 0,04

poniiej 0,2

poniiej 0,1

poniiej 1 akcePt.

10

lN
l

:::_ r
poni2ej 25

dopuszczalne stgzenie: 250 m!llalwyzsze oopuszczalrle sLVZetrre. zJU rrr

a2005lz: PN-EN ISO 15586:2005

wyZsze dopuszczalne stqZenie: 50 pgll

PN-EN ISO 7 027 -1 :20 | 6-09

NajwyZsza dopuszczalna warto56:

bez nieprawidlowYch zmian)

lruru
0,42

I
I

I NTU (akceptowalna przez konsumsnt6w i I

l

I

lrr

l"
elektryczna wla6ciwa

PN-EN 27888:1999

(w temp. 25 "C)

Najwyzsze dopuszczalne st?zenie: 2500 pS/cm

PN-79/C-04566/10 (#)

Najwyzsze dopuszczalne stgzenie: 250 mg/l

Smak (Liczba Progowa smaku)
PN-EN 1622:2006

Metod a uproszc zo a, p afly sra, wyb6r rr i ewymuszolly, trzech oceniaj 4cyclt

przechowywania Pr6bek: do 48h

'emperatura badah. 21'25' C

Akceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

Stq2enie jon6w wodoru (PH)

-EN rSO 10523.2012

w temp. 25 'C)

Dopuszczalny zakres watloSci

TwardoS6 jako CaCO3

PNISO 6059:1999

(sumaryczna zawartoSc wapnia i magnezu)

Dopuszczalne zakresy wartoSci: 60-500 mg/l

I

i_
imq/lt-'

i

I

I

Dokumenf generowoty clekhuticzilie' F3/|T-01-WG/PO-11' Data'|rddnia 22' I 2 20 I 5 Mnter: OL- LBW621 1.2001-2005'2017, Sltond 2 z 3



Utlenialno66 z KMnO4

PN-EN ISO 8467:2001

(indeks nadmanganianowY)

irlaiwvzsze doouszczalna warto$d: 5,0 mg/l

poni2ei 0,5

Zapach (Liczba Prodowa zapachu)

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wyb6r niewymuszony, trzech'oceniaj4cych

Czas przechowYwania Pr6bek: do 48 h

Temperatura badah: 2l -25 " C

Akcentowalnv orzez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian

powyiej bqdi r6wnY 1
nieakcept.

poni2ej 1 akcept,

2elazo 096lne
PN-ISO 6332:200i

Naiwvzsze doouszczalne stgZenie: 200 ytg/l

pgll 42L poniiej 40

\oaorn pio 
"ot 

rouen akredytacji pCA nr AB 565: (#) - norna archiwatn:d; poniaei "ticzba" - wynik poniilei granicy oznaczalno$ci

yzypadku nieakceptowalnych wynikdw zapachu nie wykonuje ,ie badania smaku

:oewnoil rozszerzona pr4 pmwdopodobieistwie rozszezenia okolo 9596 i wsfihzynniku rozszezenia k = 2

*'ir:wfum
Starszy asystenl tP{fG

drr
mgrAnela Kob'uszewska

9n
mgr Dorola Mogielnicka

KONIEC SPRAWOZDANIA

Dokunrenl geierovanyelekhoniczilie, F3/17-1l-lyG/PO-14, Datavydqniq 22'12 2015 Mmer+ OL- LBW62l1.2004-2005 2017, Stronq 3 z 3



'imss

lpcnl
I PorsKrE cENTnuM I

I AKREDYTa0JT 
IH

AB 565

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEDLCACH

08-1 10 Siedlce

ul. Poniatowskiego 31

tel:25 644 20 40

Fax:25 632 61 37

e-mail: laboratorium.siedlce@psse.waw.pl

strona internotowa: siedlce.psse.waw.pl

Siedlce, dnia: 01.09.2017

Nanrya i adres klienta:

Podstawa badaf:

Rodzaj pr6bek:

Miejsce pobrania Probek:

Data pobrania Pr6bek:

Pr6bki pobrat:

Metoda pobierania Pr6bek

ltotokohr pobrania Pr6bek

Data przyJqcra Probek

SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW,6211.2OO7.2O17

Gmina Wi6niew, ul. Siedlecka 13, 08-112 WiSniew

Umowa KN.440.1.10.2017 z dnia 01,2017

Woda przeznaczona do spo2ycia przezlutlzi

Wod. publ. RadomYSI

29.08.2017

PSSE Siedlce- Sekcja Higieny Komunalnej (Klient wewngtrzny)

PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 5667-3:2005, PN-EN ISO 19458:2007

HKN/219117

29.08.2017

Data rozpoczgcia i zakoriczenia badah 29,08.-01.09.2017

Irme infonnacje dotvcz4ce pr6bek Stan pr6bki (ek) nie budzi zastrzet'efr

Cel badania Przedloienie jednostkom nadzoruj4cym (zgodno56 z przepisami prawa)

UWAGA:

Wynikibadatizd\|artey)sprawozdan'it'todnoszqsigvylqczrtiedodanejpr6bki.Niepeulnoi6poda1esigjeitijesttoiStotnedlamiarodajno3ciwynik6w
ich zastosotuania. kiecty ma to znaczenie dla dokonania oceny zgodnosci z tvyspecyfikotuanymi wartolciami granicznymi lub na 2yczenie klienta' Niepewnoii

wyniku badania nie urvzglgdnia niepewnolci nuiqzanej z pobieraniem pr6bki. Kliento\ti przysluguie prav)o do zloienia reklamacji na pismie na wykonanq uslugg

w ciqgu l4 dni od ctaty otrzymania sprawozclania.. Bez pisemnej zgody Kierov,nika OL sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej ni2* calofci'

Opis i identyfikacja Pr6bki: .' a '.
Nr pr6bki Godz. pobr, Ozn. klienta Rodzaj pr6bki i pttnkt pobranra

2001t2 10:50 4 Zesp6l Oswiatowy Smiary- kuchnia

Ak,;;"*"y-n"rr:";"q.,t"rrk Nt;;t* nr^"1" ) a, t it,"piat ;iE ; * ;;;.;rin ior'i*i vodv przeznaczonei do spo2vcia przez ludzi (Dz.U. po2.1989)

lBarwa
lIN-EN tso 7887:2012+ Ap1:2015-06
I

LAkceptowalna przez konsttment6w i bez nieprawidiowych zmlan
l __ _

_-_ !:g"y::':y li" Y!!e ''" !!!_bud!2

--r - -I-l i--- N,'
-t,f.ip.l wska2nik, metodyka I ,t 

i :__ ;9y!, _ _l
L __l_ _ '-i " --
lr luczba bakterii Esche;achia coliw lo0 mlwodv iliczba I 

o

I l;^"* t;o nrot-t,toto-tt I I

I lNaiwvzsza dopuszczalna wartodi: 0 jtk w 100 ml wody 
-- - -L- | 

--i. ]:fl:#:i,t"';r;',".*;ioo*-"0-ir --l'-' -f - - t----
i lpN-eN ISo 9308-l:2014-12 | 1 I

l.Nui*o,,,udopuszczalnawar1osi:0jtkwl00mlwodyl. 
''.:

2. Wyniki badari fizykochemicznych

rt--lr" I wska2nik,metodyka
| -r'l

[[-- ,
jr iAmonowy jon

I leN-tso 7r5o-t:2002

I INO*yztr. dopuszczalne stqzenie: 0,50 mg/l
I l___

Dokuntent gcnenrwry) elekfionicznie' F3/t1'-01-WG/PO-I4, D1lavydanid 22 12 20I5 Numer: OL-L811.6211.2007.2017, Stonq I z2



l

I i*.1*.r-a 
dopuszczalna wartoSi: 1 NTU (akceptowalna przez konsument6w i bez nieprawidlowych 

| |I lzmian) _______l___1,_-
b-bo"*oano56 elektryczna wlaSciwa ius/cm | 267

I ler.r-eru 27888:t999 i I

I it* temp. 25 'c) I 
I

i lNuj*ytrre dopttszczalne stqzenie: 2500 pS/cm i 
- 

|

fll1j:fl].:E"*" smaku) lrru I oon'2ei l akcept'

,tl
I lMetodauproszczona, 

panysta,wyb6rniewymuszony'trzechoceniaj4cych I 
I

I JCru, przechowy',vania pr6bek: do 48h I f

I lt.*R.rutura badari: 21-25 "C | |

1 lAkceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidlowych zmian I 
-1i'-

iz Gtii"nielon6w woaoru 1p61 
- i i 7,9

I l(wlcmp. zr L, ] I

i lNui*yzrre dopuszczalne stqzenie: 2500 pS/cm i li -L_-__ _,_

' r:Tl1f'^:'::^l'ono*a 
smaku) 

,rFN

| ]rr\-trr\ 
toLL.Lvvv I 

I

I lV.toAu 
uproszczona, panysta, wyb6r niewymuszony' trzech oceniaj4cych I 

I

I JCru, przechowy',vania pr6bek: do 48h I f

I it.*n.**ru budu,i, 21-25 "C | |

1-,lg::gry1lryy:'k9,11T""1"*lq':"''r:yldbryt ?y:y:-- +- -]F--biet""i"Jo-now -oaoru (pH) I I

i IPN-EN ISO 10523:2012 
|

I lytemp.25 
"c). 

I

i lpN-EN ISo r0523:2012!i 'l
| |t* 

temp. 25 "c) . II i Doouszczalnv zakres wafloSci: 6,5 - 9,5 |

i---

le lZapaclr (Liczba progowa zapachu) 
ITON

' PN-EN 1622:2006 i

i i*.roou uproszczona, parzysta,wyb6r niewymuszonv, trzech oceniaj4iych 
i

i ,atu, przechowyr'vania pr6bek: do 48 h

i jTenrperatura badai: 2l-25 "C

j lAkceptowalny przez konsument6w i bez nieprawidiowych zntian 
i

'.g :Zelazo og6lne .vsll
PN-lSO 6312:2001

poniiej 1 akcept.

L52
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