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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01009/ZLl19

AB41B

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSII;BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. iEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.
OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROlEN NATURALNYCH

Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
Badan i pomiar6w
w srodowisku pracy:
• pobierania pr6bek powietrza,
• oznaczania st~zeri substancji
chemicznych i py/owych,
• pomiaru ha/asu, drgari,
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych.
Badari / pomiarow
w srodowisku ogolnym:
• pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych,
• oznaczania st~zeri substancji
chemicznych i py/owych
w gazach odlotowych,
• pomiaru emisji do powietrza,
halasu, p61 elektromagne
tycznych .
Pobierania probek:
• w6d powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,
• sCiek6w,
• osad6w sciekowych.
Badari fizyko-chemicznych:
• w6d i sciek6w,
• wyciC\96w wodnych,
• osad6w i odpad6w,
• gleb/grunt6w,
• produkt6w naftowych,
• substancji chemicznych.
Badan mikrobiologicznych :
·w6d,
• osad6w sciekowych.
Badan spa/in pojazdow
g6rniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
Sprawozdanie sporzqdzit:
Specjalista ds. 8~dar'l Srodowiska
i Zagrozer'l 1'J turalnych
mgr inz. Malg

Sprawozdani autoryzowat:
Kierownik llt'r>laOlillWJIi Obslugi Klienta
Iczyk

Zatwierdzit:
Dyrektor Osrodka 8adar'l Srodowiska
i zagr1ir1 ~?1uralnych

mgr ~ar'lczYk

LEi!dziny, dn. 29 .01.2019
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CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badar'l
Nr 01 009/ZLl19

Strona: 2

z dnia 29.01.2019

Stron : 4

Zalqcznik nr 2/1 do POoH, wydanie VI z 08.04 .2013r.

PRZEDSII;BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0 .0 .
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki : Wodociqg SUW Zalesie Dolne
Pr6bk~ pobral:
Fortak Rafal
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- A/Z)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezer'l
Nazwa klienta :

Numer pr6bki
Data/godzina pobierania pr6bki
Miejsee pobierania probki

1 opis

Rodzaj pr6bki

S.j:

AIZ

Arz

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Barwa

PB-129/02.2012 wyd . II z
dnia 01.02.2012r.
Speictrofotometrycznie

M~tnosc

PN-EN ISO 7027-1 :2016
Nefelometrycznie

Jednostka

[mgll Pt]

[NTU]

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Oeena
wyniku

S -1S00

akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian·"

-

0.15-100

Arz

Smak

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

TFN2)

1-5

Arz

Zapach

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

TON' )

1-S

Arz

pH (st~zenie jon6w
wodoru) I temp.
pomiaru

PN-EN tSO 10S23:2012
Potencjometrycznie

pH/· C

2.0 - 12.0

przewodnosc
A/Z
elelctryczna wlasciwc

PN-EN 27888 :1999
Kondulctometrycznie

[IlS /cm]

Twardosc (twardos.:
AIZ
og6lna)

PN-tSO 60S91 999
Miareczkowo

[mgll CaCa,]

Liczba
mikroorganizm6w w
AIZ 22±2°C po 72h na
agarze z ekstralctem
drozdzowym

PN-EN ISO 6222 :2004
Posiew wg~bny

[j .t.k .l1ml]

Liczba Enterokok6w
Arz
kalowych

PN-EN ISO 7899-2:2004
Filtry membranowe

AIZ

Liczba balcterii
Escherichia coli

Akceptowalna
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian. Zalecany
zakres wartosci de
1.0 NTU'"
akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian
akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian
6.S-9.S'"

00672/01lS/19
2019-01-24
Wodoci'lg SUW Zalesie Dolne, woda
uzdatniona 1 woda do spoiycia
WODA

Wyniki bad an

1 Niepewnosc

5
±1

-

0.46
±D.06

-

<1

-

<1

SPEtNIA

7.1/23.1
±0.2

10 - 110000

2500

SPEtNIA

460
±36

10.0-28000

60 - 500 "·

SPEtNIA

247
±18

od 1 j.t.k.l1
ml

bez
nieprawidlowych
zmian .. t

-

1
107

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1 :2017-04
Filtry membranowe

ad 1 j.t.k.l100
[j.t.k.l100ml]
ml

0

SPEtNIA

0

od 1 j.t.k.l100
ml

0

SPEtNIA

0

[j.t.k.l100ml]

CBiDGP Sp . z 0.0 .

Sprawozdanie z badan
Nr 01 009/ZLl19

Sirona: 3

z dnia 29.01.2019

Siron: 4

Zal<\cznik nr 2/1 do PO-17. wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienla:

PRZEDSII;BIORSTWO WODOCIAG6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0 .0.
05-500 PIASECZNO. ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: WodociCjg SUW Zalesie Dolne
Pr6bk~ pobra/:
Fortak Rafal
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z).
PN-ISO 5667-5 :2017-10
(S.j*- AlZ)
Dala doslarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ doslarczyl: Pracownik CBiDGP
Sian pr6bki
bez zaslrzezen
Numer probki

00672/01/S/19

Dala/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

WodoCi'l9 SUW Zalesie Dolne. woda
uzdatniona 1 woda do spoZycia

Rodzaj pr6bki

WOOA

S.j.*

Paramelr

Meloda badawczal
Meloda oznaczenia

Jednoslka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badari 1 Niepewnose

A/Z

Liczba bakterii grup
coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1:2017-04
Fillry membranowe

[j.t.k.l100ml]

od 1 j.t.k.l100
ml

0"

SPEtNIA

0

AIZ

Zelazo

PN-EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[\lglI]

10 - 500000

200

SPEtNIA

<10

AIZ

Mangan

PN-EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[\lg/l]

5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
7393-2:2018-04
0.03-10.0
0.3
SPEtNIA
[mg/lCI2l
0.10
Spektrofotometrycznie
±0.02
Barwa - Poz<\dana wartose lego paramelnu w wodzie w kranie konsumenla - do 15 mg PUI
"'M~lnose - W przypadku uzdalniania wody powierzchniowej nalezy d<\zye do osi<\gni~cia wartosci paramelrycznej nieprzekraczaj<\cej 1.0 NTU w
wodzie po uzdalnieniu
TFI'i' - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ melod<\ uproszczon<\. w przypadku pozoslalych wynik6w slosuje si~
metod~ peln<\. Badanie przeprowadza Irzech oceniaj<\cych. Informacja n\. wanunk6w prowadzenia badari - do wgl<\du w laboralorium.
TON'l-liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod<\ uproszczon<\. w przypadku pozoslalych wynikow slosuje si~
melod~ peln<\. Badanie przeprowadza Irzech oceniaj<\cych. Infom1acja n\. wanunk6w prowadzenia badan - do wgl<\du w laboralorium .
... pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do bulelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zoslae obnizona do 4.5 jednoslek pH.
dla wody rozlewanej do bulelek lub pojemnik6w z nalury bogalej w dillenek w~gla lub sZlucznie wzbogaconej dillenkiem w~gla wartose minimalna
moze bye nizsza.
przewodnose eleklryczna wlasciwa oznaczona w lemperalurze 25 .0 s\.C
... Twardose og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartose zalecana ze wzgl~d6w zdrowolnych - oznacza . ze jesllo wartose poz<\dana dla
zdrowia ludzkiego. ale nie naklada obowi<\zku uzupelniania. przez przedsi~biorstwo wodoci<\gowo-kanalizacyjne. minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci D labeli 2 Zal<\cznika nr 1 Rozporz<\dzenia Minislra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
... Zaleca si~ . aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala:
- 100 jlk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci<\gowej
- 200 jlk 11 ml w kranie konsumenla
"Dopuszcza si~ pojedyricze baklerie <10 jlk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy coli <10 jlk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie paramelru
E.coli i enlerokoki w zwi<\zku z § 21 us\. 4 rozporz<\dzenia.
AIZ

Chlorwolny

Niepewnosc : niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspolczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z
pobieraniem probki.
• S.j. - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA. jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry i metody obj~te Sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nrI7/NS/HK.4560-lld/18 z dnia 26.02.2018r.

Wedlug deklaracji Klienta wyniki b~dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoiyeia przez
ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 gnudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaezonej do spoiyei a przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera ocen~ wyniku do w/w RozporzCjdzenia.

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z bad an
Nr 01 009/ZLl19

Strona : 4

z dnia 29 .01.2019

Stron: 4

Zal'lcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Laboratorium oSwiadcza, ie wyniki odnoszq si~ wylqcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie
powielane inaczej nii w calosci.
Daty wykonania poszczegolnych badari Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 0101 0/ZL/19
wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CB iDGP: 4/18/00723

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. iEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprewadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROZEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
ladan i pomiarow
., srodowisku pracy:
, pobierania pr6bek powietrza,
, oznaczania st~ien substancji
chemicznych i py/owych,
, pomiaru ha/asu, drgan,
oswietlenia , p61 elektro
magnetycznych .
ladan i pomiarow
., srodowisku og6lnym :
, pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych,
, oznaczania st~ien substancji
chemicznych i py/owych
w gazach odlotowych ,
, pomiaru emisji do powietrza,
ha/asu , pol elektromagne
tycznych.
'obierania pr6bek:
'w6d powierzchniowych,
podziemnych , przeznaczonych
do spoiycia ,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych .
ladan fizyko-chemicznych:
, w6d i sciek6w,
, wyciqg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/gruntow,
, produkt6w naftowych ,
, substancji chemicznych .
ladan mikrobiologicznych:
' w6d ,
, osad6w sciekowych .
ladan spalin pojazdow
lorniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
Sprawozdanie sporzqdzit
Specjalista ds. Badan Srodowiska
i Zagroien Naturalnych

Sprawozdanie au oryzowat
Kierownik Pra

s~ugi

Klienta

Kierownik Pracowni Analiz
Fizykoc
i Biologicznych

k

Zatwierdzit
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i zagr~UralnYCh
mgr Natalia Urbanczyk

L~dziny,

dn . 29.01 .2019

Strena 1/4
Zalqcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z 08.04 .2013r.

Sprawozdanie z badan
Nr 0101 0/ZLl19

CBiDGP Sp, z 0,0.

St1Ulld.2
4

z dnia 29.01.2019
Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04,2013r.

Nazwa klienta:

WODOCIAGOW I KANALlZACJI W PIASECZNIE

ZO.O.

39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg Piaseczno - Miasto, uL Kosciuszki

Pr6bk~

5

Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
bez zastrzezen
Stan pr6bki

IJrt,hllo

Fortak Rafa~
wg
1
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*
dostarczyt Pracownik CBiDGP
pobrat

Numer pr6bki

I

00613/01/S/19

i

Datalgodzina pobierania pr6bki
pobierania pr6bki lopis
pr6bki

S.j,*

All

Parametr

Barwa

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

PB-129/02.2012 wyd, II z
dnia 01 ,02.2012r.
Spektrofotometrycznie

Jednostka

[mgliPt]

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopusz.cz.alne
wartosci
akceptowalny
przez
konsumenlow i

5 - 1500
I

All

All

AI

M~tnosc

Smak

lapach

PN-EN ISO 7027-1:2016
Nefelometrycznie

PN-EN 16222006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

PN-EN 16222006
Metoda

u,,,.

''-Y'"''

[NTU]

0,15-100

TFN2)

1-5

TONH

1-5

2,0-12,0

niewymuszonego
pH (sl~zenie Jon6w
Ilemp,
pomiaru

PN·EN ISO 10523:2012
Potencjometrycznie

pHI"C

przewodnosc
elektryezna wlasciwa

PN-EN 278881999
Konduktomelrycznie

[!-IS/em]

All

Twardosc (lwardosc
og6lna)

PN-ISO 60591999
Miareczkowo

[mglJ CaCO:J

All

Uczba Clostridium
perfringens

All

Liczba
mikrvv,.'l"""'"'''vvvw
po 72h na
agarze z ekstraktem
droidiowym

PN-EN ISO 62222004
Posiew wgl~bny

All

Liczba Enterokokow
kalowych

PN-EN ISO 7899-2:2004
Filtry membranowe

All

Liczba bakterii
Escherichia coli

PN·EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1:2017·04
Filtry membranowe

Ocena
wyniku

2019-01-24
Wodoci'l9 Piaseczno - Miasto, ul. Koticiuszki 5
1 woda do spoiycia
WODA

Wyniki badan I Niepewnosc

5

""'fI~mian'" '

±1

Akceptowalna
przez
konsumentow!
bez
nieprawidlowych
zmian, lalecany
zakres
do
1,0 NTU'"

0.51
±o,or

akceptowatny
przez
konsumenlaw i
bez
nieprawidlowych
zmian
akceplowalny
przez
konsumenlow i
bez
nieprawidlowych
zmian
6,5·9,5'"

<1

<1

SPEtNIA

7.4/22.3
±0.2

10 - 110000

2500

SPEtNIA

840
±66

10,0-28000

PN-EN ISO 14189:2016·10
od 1 j,LU100
Ut.k.l100mlj
Filtry membranowe
ml

UH.l1ml]

od 1 jlk.!1
ml

60 - 500'"

0**"*

bez
nieprawidlowych

SPEtNIA

SPEtNIA

-

378

±28

0

4

zmian'"'"*"
[1;11]

od 1 j.t.k.!1 00
U,l.k.ll00mlj
ml

0

SPElNIA

a

od1jt.k.l100
ml

0

SPEtNIA

a

U,l.kl100ml]

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01010/ZLl19

Strona: 3

z dnia 29.01 .2019

Stron: 4

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCIf\G6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP . Z 0 .0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg Piaseczno - Miasto, ul. Kosciuszki Pr6bk~ pobra!:
Fortak Rafa!
5
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczy!: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzeten
Numer pr6bki

Paramelr

S.j.*

All

00673/01/S/19

Dala/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

Wodoci<\g Piaseczno - Miaslo, ul. Koscluszki 5
1 woda do spoZycia

Rodzaj pr6bki

WODA

Meloda badawczal
Meloda oznaczenia

Jednoslka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnose

PN-EN 150
9308-1 :2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

ULk.l100ml)

od 1 j. t.k.l1 00
ml

0"

SPEtNIA

0

Liczba bakterii grupy
coli

All

Zelazo

PN-EN 150 11885:2009
ICP-OES

(lJg/l)

10 - 500000

200

SPEtNIA

<10

All

Mangan

PN-EN 150 11885:2009
ICP-OE5

(lJglI)

5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN 150
5PEtNIA
7393-2:2018-04
0.03-10.0
0.3
(mgll Clzl
0.12
10.02
5pektrofotometrycznie
..
Barwa - PozCjdana wartosc lego paramelru w wodzle w kranle konsumenla - do 15 mg Pili
***M~lnose - W przypadku uzdalniania wody powierzchniowej nalezy d<jzye do osi<jgni~cia wartosci paramelrycznej nieprzekraczajCjcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdalnieniu
TFW) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ melodCj uproszczon<j, w przypadku pozoslalych wynik6w slosuje si~
melod~ peln<j. Badanie przeprowadza Irzech oceniaj<jcych . Informacja n!. warunk6w prowadzenia badan - do wgl<jdu w laboralorium.
TON l)-liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ melodCj uproszczon<j, w przypadku pozoslalych wynik6w slosuje si~
melod~ pelnCj. Badanie przeprowadza Irzech oceniajCjcych. Informacja n!. warunk6w prowadzenia badan - do wgl<jdu w laboralorium.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do bulelek lub pojemnik6w wartosc minimalna moze zoslac obnizona do 4.5 jednoslek pH.
dla wody rozlewanej do bulelek lub pojemnik6w z nalury bogalej w ditlenek w~gla lub szlucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minima Ina
moze bye nizsza.
przewodnose eleklryczna wlasciwa oznaczona w temperalurze 25.0 s!.C
*** Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzgl~d6w zdrowolnych - oznacza, ze jest 10 wartosc pozCjdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowi<jzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodoci<jgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci D tabeli 2 Zal<jcznika nr 1 Rozporz<jdzenia Minislra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Closlridium perfringens (I<jcznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikaj<jcego z obecnosci innych mikroorganizm6w chorobolworczych, np. Cryplosporidium
*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala:
- 100 jlk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodoci<jgowej
- 200 jlk 11 ml w kranie konsumenla
**Dopuszcza si~ pojedyncze baklerie <10 jlk (NPL). W przypadku wykrycia baklerii grupy coli <10 jlk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonac badanie paramelru
E.coli i enlerokoki w zwiCjzku z § 21 us!. 4 rozporz<jdzenia.
Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% I wspOlczynnika rozszerzenla k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwiqzanej z
pobieranlem pr6bki.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
l - Parametry i metody obj~te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17jNSjHK.4560-11dj18 z dnia 26.02.2018r.

All

Chlorwolny

Wedlug deklaracji Klienta wynlkl

b~dq

wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartoSci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi,

Strona: 4
CBiDGP

natomiast kolumna "ocena wyniku" zawiera oceot;

do w/w Rozporzqdzenia.

laboratorlum oSwladczB, ie wynlki odnoszq Sl€; wyl,!cznle do badanej{ych) probkl{ek). Ninlejsze sprawozdanle z badan bez plsemnej zgody laboratorium nle
powielane Inaczej nil' w ca/osci.
Daty wykonania poszczegolnych badan sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

moie bye

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0.
43-143 LI;DZINY, ul. LI;DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl

PC~
POUIIl C'.IIU II

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01011/ZL/19

AU(OnACJI

AB418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um . CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROZEN NATURAlNYCH
Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie :
ladan i pomiar6w
., srodowisku pracy:
, pobierania probek powietrza,
, oznaczania st~ier'l substancji
chemicznych i pylowych,
, pomiaru halasu, drgan ,
oswietienia, pol elektro
magnetycznych .
ladan i pomiar6w
., srodowisku og6lnym :
, pobierania probek gaz6w
odlotowych,
, oznaczania st~ier'l substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych ,
, pomiaru emisji do powietrza ,
halasu , p61 elektromagne
tycznych.
'obierania pr6bek :
' w6d powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spoiycia,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych.
ladan fizyko-chemicznych :
, w6d i sciek6w,
'wyciqgow wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/grunt6w,
, produkt6w naftowych ,
, substancji chemicznych .
ladan mikrobiologicznych:
,w6d,
, osad6w sciekowych .
ladan spalin pojazd6w
16rniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 4.
Sprawozdanie sporzqdzit
Specjalista ds. Bada~ Srodowiska
i Zagrozen Naturalnych
mgr inz.

Ma~gorzata

Sprawozdanie a toryzowat
Kierownik Pracowni Anatiz
Fizykoche .
i Biologicznych

~

Ire

m~'C'a[arz

Zatwierdzit
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i zag~aturalnYCh
mgr Natalia Urbanczyk

L~dziny,

dn . 29.01.2019

Strona 1/4
Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08 .04 .2013r.

Strona: 2
CBiDGP Sp. z 0.0.

4

z dnia 29.01.2019
VI z OS.04.2013r.

Zahitcznik nr 2/1 do PO-17,

W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

Nazwa klienta:
IVIIE!lsc:e

PRZEDSIE;BIORSTWO
05-500 PIASECZNO,
pobierania pr6bki: Wodociqg Piaseczno 

I'Jri'hlt'Q

39

Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Stan pr6bki
bez zastrzezeri

pobraJ:

Fortak Rafat
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
dostarczyt Pracownik CBiDGP

Numer pr6bki
Data/godzina pobierania pr6bki
Miejsce

!-'vv,,,,.,, ..,,,

I opis
pr6bki

S.j.*

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednoslka

Zakres
Dopuszczalne
wykonania
wartoSci
oznaczenia

Oeena

0067510115119
2019-01·24
Wodociqg Piaseczno • Miast
39 1 woda do spoZycia
WODA

Wyniki badan I Niepewnosc

akceptowalny
All

Barwa

PB-129102.2012 wyd. II z
dnia 01.02.2012L
Spektrofotometrycznie

pr~z

5 - 1500

[mgIlPt]

kOfl5IJmenb!w,
bez

5

'ncP~mian'"

All

M!;tnosc

PN·EN ISO 7027·12016
Nefelometryc.znie

[NTU]

0.15-100

Akceptowalfl8
przez
konsumen!6w i
bez
~,.

±1

-

0.60

zakres wartosei do
1.0 NTU'"

Smak

PN·EN 16222006
Metoda

TFN2)

1-5

TON1)

1-5

PN·EN ISO 10523:2012
Pote rlcjorn etryc.zn ie

pHl"C

2.0 - 12.0

PN-EN 278881999
Konduktometrycznie

[J-lSlcm]

V'''.~

wyboru

All

lapach

PN·EN 16222006
Metoda
UI \,1m 'V'VP'l~' ,~-

All

pH (st!i'zenie Jon6w
wodoru) I temp.
pomiaru

Przewodnosc
All
elektryczna w!asciwa
AlZ

All

Lic.zba
mikroorganizm6w w
All 22±2 C po 72h na
agarze z ekstraktem
drozdzowym
C

6.

±O.OS

<1

-

SPEtNIA

<1

7.6/22.1
±0.2

10 110000

2500

SPEtNIA

490
±38

Twardosc (twardosc
og6lna)
Lic.zba Clostridium
pertringens

akceptowal ny
przez
konsumellt6w i
bez
nieprawid!owych
zmian
a kceptowal fly
przez
konsumenl6w i
bez
nieprawidlowych
zmian

28000

60 - 500'"

SPEtNIA

303
±22

PN-EN I
Fillry

PN-EN ISO 62222004
Posiew wgl~bny

[i I.k.l100mij

[itk/lml]

od

j.\.k.ll00
ml

ad 1 j.t.k.l1
ml

0***

bez

.,

SPEtNIA

0

-

1
[0;7]

All

Liczba Enterokok6w
kalowych

PN-EN ISO 7899-2:2004
Filtry membranowe

All

Lic.zba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1:2017·04
Filtry membranowe

od 1 j.tk.1100
ll·tkJl00ml]
ml

0

SPEtNIA

0

od 1 j.t.kJ100
ml

0

SPEtNIA

0

[j.tkJl00ml]

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01011/ZL/19

Strona: 3

z dnia 29 .01 .2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta :

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCIA,GOW I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg Piaseczno - Miasto, ul. Mickiewicza Pr6bk~ pobra!:
Fortak Rafa!
39
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- NZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S .j*- NZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezen
Numer pr6bki

S.j:

Parametr

NZ

Zelazo

Mangan

Data/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki lopis

Wodoci<\9 Piaseczno - Miasto, ul. Micklewicza
39 1 woda do spozycia

Rodzaj pr6bki

WODA

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wariosci

Ocena
wyniku

Wyniki badari 1 Niepewnosc

PN-EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1 :2017-04
Filtry membranowe

~lkl100mll

od 1 ilkl100
ml

0"

SPEtNIA

0

PN-EN ISO 118852009
ICP-OES

[~glll

10 - 500000

200

SPEtNIA

92.0

PN -EN ISO 118852 009
ICP-OES

[~g/ll

grupy
NZ Uczba bakterii
coli

NZ

00675/01/S/19

±12.0
5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
7393-2:2018-04
0.03-100
0.3
SPEtNIA
[mg/ICI21
0.13
±0.02
Spektrofotometrycznie
Barwa - Pozqdana wariosc tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg Pili
"'M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzyc do osiqgni~cia wariosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium .
TON 1>- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium .
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wariosc minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH .
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wariose minimalna
moze bye nizsza.
przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
••• Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wariose zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza , ze jest to wariose pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawariosci podanej w
cz~sci 0 tabeli 2 Zalqcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
••• Clostridium perfringens (Iqcznie ze sporami) - W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wariosci nalezy zbadae, czy nie rna zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego wynikajqcego z obecnosci innych mikroorganizm6w chorobotw6rczych , np . Cryptosporidium
••• Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala:
- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej
- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza si~ pojedyr'tcze bakterie <10 jlk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/l 00 ml nalezy wykonae badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia.
Nlepewnosc: nlepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% I wsp6!czynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera nlepewnoscl zwiqzanej z
pobleraniem pr6bkl.
* S.j. - symbol jako5c1 metocy badawczej : A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacjl PCA nr AB 418,
Z - Parametry I metody obj~te Sq zatwlerdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.
All

Chlorwolny

Wedlug deklaracji Klienta wynikJ

b~dq

wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosci" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiycia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi,

CBiDGP

Sprawozdanie z badan
Nr01011/ZLl19

z 0,0,

z dnia 29,012019
nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08,04,2013L

natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen<; wyniku do w/w

Laboratorium oswiadcza, ie wynlkl odnoszij si~ wylijcznle do badanej(ych) pr6bki(ek), Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody iaboratorium ole moze bye
powielane inaczej nlz w calosci.
Daty wykonania poszczeg61nych badan Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,

*KONIEC SPRAWOlDANIA*

4

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.

Z 0.0.

43-143 U~DZINY , ul. L~DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach , Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru SCjdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl

PC~
POlSlJ( CUIIU..

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01012/ZL/19

AUlDnltJ l

AB418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAG ROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
ladan i pomiarow
{ srodowisku pracy :
, pobierania pr6bek powietrza,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych,
, pomiaru halasu, drgan,
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych .
ladan i pomiar6w
{srodowisku og6lnym :
, pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,
, pomiaru emisji do powietrza ,
halasu, p61 elektromagne
tycznych.
'obierania pr6bek:
' w6d powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia ,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych.
ladan fizyko-chemicznych :
, w6d i sciek6w,
, wyciCjg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleblgrunt6w,
, produkt6w naftowych,
, substancji chemicznych.
ladan mikrobiologicznych:
'w6d,
, osad6w sciekowych .
ladan spalin pojazd6w
16rniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 4.
Sprawozdanie sporzqdzif:
Specjalista ds. Ba~ an Srodowiska
i Zagrozen N!:It.uralnych

Sprawozdani
Kierownik

bsfugi Klienta
yk

Zatwierdzif:
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i za£Y~~ern~aturalnych
mgr ~rbanczYk

L~dziny ,

dn. 29.01.2019

Strona 1/4
ZalCjcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badar'l
Nr 01012/ZLl19

Strona: 2

z dnia 29.01 .2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do 'PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSII;BIORSTWO WODOCIAG6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0 .0.
05-500 PIASECZNO, lEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW
Pr6bk~ pobral:
Fortak Rafat
Siedliska, Konstancin-Jeziorna ul.
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S .j*- AlZ),
Broniewskiego 12
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Data dostarczenia pr6bki : 24.01.2019
Stan pr6bki
bez zastrzezer'l
Numer pr6bki
Data/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

Wodoci'lg SUW Siedliska,Konstancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 12 1 woda do spotycia

Rodzaj pr6bki

S.j*

NZ

NZ

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Barwa

PB-129/022012 wyd. II z
dnia 01 .02 .2012r.
Spektrofotometrycznie

ME;tnosc

PN-EN ISO 7027-1 :2016
Nefelometrycznie

Jednostka

Imgtl Pt]

[NTU]

00676/01/S/19

WODA

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Oeena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnosc

5 - 1500

akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian'"

-

5

0.15-100

Akceptowalna
przez
konsument6w i·
bez
nieprawidlowych
zmian . Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU'"

-

1-5

akceptowalny I
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian

-

<1

1-5

akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian

-

<1

±1

0 .64

±0.08

Smak

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

NZ

Zapach

PN-EN 16222006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

NZ

pH (stE;zenie jon6w
wodoru) t temp .
pomiaru

PN-EN ISO 10523:2012
Potencjometrycznie

pHtOC

NZ

Przewodnosc
elektryczna wlasciwa

PN-EN 27888 :1999
Konduktometrycznie

[>JStcm]

NZ

Twardosc (twardosc
og6lna)

PN-ISO 6059:1999
Miareczkowo

[mgll CaCO;J

NZ

Liczba
mikroorganizm6w w
22±2°C po 72h na
agarze z ekstraktem
drozdi owym

PN-EN ISO 6222:2004
Posiew wglE;bny

U·t.k.l1ml]

NZ

Liczba Enterokok6w
kalowych

PN-EN ISO 7899-22004
Filtry membranowe

U·t.k.l100ml]

od 1 j .t.k.l100
ml

0

SPEtNIA

a

NZ

Liczba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1 :2017-04
Filtry membranowe

U · t.k.l 100 m~

od 1 j.t.k.l100
ml

0

SPEtNIA

a

NZ

TFN2)

TON1)

I
,

2.0 -12.0

6.5-9 .5'"

SPEtNIA

7.4/22.1
±0.2

10 - 110000

2500

SPEtNIA

480
±37

10.0-28000

60 - 500 ' "

SPEtNIA

305
±22

od 1 j.t.k.l1
ml

bez
nieprawidlowych
zmian'"

-

2
[0;8]

CBiDGP Sp. z

0 .0 .

Sprawozdanie z badan
Nr 01012/ZLl19

Strona: 3

z dnia 29.01.2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCIA,G6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW
Pr6bk~ pobrat
Fortak Rafa!
wg PN-EN ISO
Siedliska, Konstancin-Jeziorna ul.
Broniewskiego 12
19458:2007 (S .j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczyt Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezen
Numer pr6bki

00676/01/5/19

Data/godzina pobierania probki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

Wodoci'lg 5UW 5iedliska,Konslancin-Jeziorna
ul. Broniewskiego 121 woda do spoZycia

Rodzaj probki

WODA

S.j.·

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badari 1 Niepewnose

NZ

Liczba bakterii grupy
coli

PN-EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

U·t.k.l100ml]

od 1 j.t.k.l100
ml

0"

SPEtNIA

0

NZ

L:elazo

PN-EN ISO 118852009
ICP-OES

[\1gll]

10 - 500000

200

SPEtNIA

26.7

Mangan

PN-EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[\1g/ll

NZ

±3.5
5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
7393-22018-04
[mgllCI;J
0.03-10.0
0.3
SPEtNIA
0.11
±0.02
Spektrofotometrycznie
Barwa - Pozqdana wartose tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg PUI
'''M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium.
TON 1>- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnq . Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych . Informacja nt. warunk6w prowadzenia badari - do wglqdu w laboratorium .
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartose minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna
moze bye nizsza .
Przewodnosc elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
••• Twardose og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia ; wartosc zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosc pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci 0 tabeli 2 Zalqcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi .
••• Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizmow nie przekraczala :
- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej
- 200 jtk 1 1 ml w kranie konsumenta
"Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonae badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia .
Nlepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnlka rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnoscl zwiqzanej z
pobieraniem prObki.
* S.j. - symbol JakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresle akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry i metody obJt::te Sq zatwlerdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

NZ

Chlor wolny

Wedlug deklaracji Klienta wynikl bt::dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiyeia przez
ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoiyeia przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w RozporzCjdzenia.

CBiDGP Sp. z

0.0.

SprawDzdanie z badan
Nr 01012/ZLl19

Strona: 4

z dnia 29.01.2019

Stron: 4

ZaJqcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z 08.04.2013r.

Laboratorium oswiadcza, ie wyniki odnoszq sifi wylqcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozelanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze bye
powielane inaczej nit w calosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.

Z 0.0.

43-143 L~DZINY, ul. L~DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00 , fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp . Krajowego Rejestru SCjdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl

PCA
'OUllt t t na...

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01 013/ZL/19

AUU-nACJ I

AB418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um . CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIJ\GOW I KANALlZAC ..1I
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.

OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROZEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
lada., i pomiar6w
srodowisku pracy:
· pobierania pr6bek powietrza .
· oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych .
· pomiaru halasu . drgari.
oswietlenia . p61 elektro
magnetycznych .
lada., i pomiar6w
i srodowisku og6lnym :
· pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych.
· oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych ,
· pomiaru emisji do powietrza ,
halasu, p61 elektromagne
tycznych.
'obierania pr6bek:
· w6d powierzchniowych .
podziemnych. przeznaczonych
do spozycia ,
· sciek6w.
· osad6w sciekowych.
lada., fizyko-chemicznych :
· w6d i sciek6w.
· wyciCjg6w wodnych,
· osad6w i odpad6w,
· gleb/grunt6w,
· produkt6w naftowych,
· substancji chemicznych .
lada., mikrobiologicznych:
' w6d,
· osad6w sciekowych .
lada., spalin pojazdow
lorniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
Sprawozdanie sporzqdzif:
Specjalista ds. Badar'l Srodowiska
i Zagrozer'l Na ralnych

f

Sprawozdanie autoryzowat:
Kierownik

Kierownik Pracowni Analiz
Fizykoch
c y, i Biologicznych

PraCrDW'[l II '~

/~~-

Iren

INl~dttlrzyna

ZatwierdzH:
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i zagfAz~~~ aturalnych

mgr~Urbar'lCzYk

L~dziny,

dn . 29.01 .2019
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Ostrowska

CBiDGP Sp. z 0.0.

SpraWULI.IOIII<;;; z badan
Nr 01013/ZU19

Strona: 2

z dnia 29.01.2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z 08.04.2013r.

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI W PIASECZNIE

Nazwa klienta:

ZO.O.

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW

IJrf""lk'j!>

pobraf:

Fortak Ratal
ISO
(S.j*- AlZ),

5667-5:2017-10
Pr6bk~

Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Stan pr6bki
bez zastrzezen

dostarczyl:

Numer pr6bki

Pracownik CBlDGP

00677101/8/19

Data/godzina pobierania pr6bki

2019·01·24

Miejsce pobierania pr6bki lopis

Wodoci<\9 SUW Siedliska, woda uzdatniona I
woda do spozycia

S,j,'

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

All

Barwa

PB-1291022012 wyd, II z
dnia 01,02,2012r.
Speklrofotometrycznie

[mg!1 Pt]

5 1500

Dopuszczalne
wartosci

Rodza] pr6bki

WODA

Deena
wyniku

Wyniki badan I Niepewnosc

przez
konsumentOw
bez

5

'n~"~mjan"*

All

M'itnos6

PN-EN ISO 7027·1:2016
Nefelomelrycznie

[NTU]

0,15·100

All

Smak

PN·EN 1622:2006
Metoda
H""pdrzY"H'"
V"
wyboru

TFN2)

1·5

All

lapach

PN·EN 1622:2006
Metoda
organoleplyczna·parzysla
wyboru niewymuszonego

TON)

1-5

PN·EN ISO 10523:2012
Polenejometryeznie

pHrc

PN-EN ltooo. '"''''
Konduktometrycznie

IpSlem]

PN-ISO 60591999
Miareczkowo

[mgll CaCO,)

PN-EN ISO 6222:2004
Posiew wg!~bny

I1tkJ1mlJ

pH
All

All

(sl~ienie

jon6w
!temp.
pomlaru

Przewodnosc
eleklryczna wlasciwa

Twardos6 (twardosc
All
og6lna)

±1

Akceptowa1na
przez
konsumen!6w i
bez
nieprawrdlowych
zmian, lalecany
zakr
1
akceplowalny
przez
konsumen!6w i
bez
nieprawidlowych
zmian
akceplowalny
przez
konsumentow I
bez
nieprawidlowych
zmian

0.66
±O.09

-

<1

SPEtNlA

2.0

<1

7.5/22.1
±0.2

10-110000

2500

SPEtNlA

480
±37

100-;18000

60 500**'

SPEtNlA

272
±20

Uczba
mi

All

w
72h na
agarze Z dkstl",kterT'
droidzowym

All

Liczba EnteroKokaw
kalowych

All

liczba baklerii
Escherichia coli

i

od 1 ilk.!1
ml

bez

16
[9;27]

PN-EN
Fillry
PN-EN ISO
9308·1:2014-12
+Al:2017-04
FjUry membranowe

[j,tk.ll00ml]

ad 1 j,tk.l100
mi

0

SPEtNlA

0

SPEtNlA

0

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01013/ZLl19

Strona: 3

z dnia 29 .01.2019

Stron: 4

ZalCjcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08 .04 .2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCI.~G6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP . Z 0 .0 .

05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki : Wodociqg SUW Siedliska

Pr6bk~

Pr6bk~

Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Stan pr6bki
bez zastrzezen

pobrat:

Fortak Rafal
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- AlZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AlZ)
dostarczyl: Pracownik CBiDGP

Numer pr6bki

00677/01/5/19

Data/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki lopis

Wodoci'lg 5UW 5iedliska, woda uzdatniona 1
woda do spozycia

Rodzaj pr6bki

WODA

S.j.*

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Oeena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnose

All

Liczba bakterii grupy
coli

PN-EN ISO
9308-1:2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

[j.t.k.l100ml]

od 1 j.t.k.l100
ml

0"

5PEtNIA

0

All

ielazo

PN-EN ISO 118852009
ICP-OE5

(~g/l]

10 - 500000

200

5PEtNIA

25.0

Mangan

PN-EN ISO 118852009
ICP-OE5

[~g/ll

All

±3.2
5.0-100000

50

5PEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
0.03-10.0
7393-2:2018-04
SPEtNIA
[mg/ICI:J
0.3
0.13
±0.02
5pektrofotometrycznie
.,
Barwa - PozCjdana wartosc tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg Ptli
"'M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dCjzye do osiCjgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajCjcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCj uproszczonCj, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnCj. Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCjdu w laboratorium.
TON 1)_ liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCj uproszczonCj , w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnCj. Badanie przeprowadza trzech oceniajCjcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglCjdu w laboratorium .
••• pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4.5 jednostek pH .
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartose minimalna
moze bye nizsza .
Przewodnose elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s!.C
••• Twardost og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia ; wartost zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose pozCjdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiCjzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodociCjgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci D tabeli 2 ZalCjcznika nr 1 RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
••• Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala:
- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociCjgowej
- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta
"Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jlk (NPL)/100 ml nalezy wykonae badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiCjzku z § 21 us!. 4 rozporzCjdzenia .
Nlepewnosc: nlepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenla dla p=95% i wspOlczynnlka rozszerzenla k=2 . Podana niepewnosc nie zawiera nlepewnoscl zwiqzanej z
pobieraniem pr6bki.
* S.j. - symbol jakoSCI metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacjl PCA nr AB 418,
l - Parametry I metody obJE:te sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.
All

Chlorwolny

Wedlug deklaracji Klienta wynikl bE:dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartoSci jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoiyeia przez
ludzi wg RozporzCjdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 20t7r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoiyeia przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w RozporzCjdzenia.

4
Sp.

Z 0.0.

z dnia 29.01.2019
7;>1",,,,,,,11<' or 2/1 do PO-17,

\/IN/'",,,,,,, VI z OB.D4.2013r.

Laboratorium oswiadcza, ie
odnoszq sit;) wylqcznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie mote bye
powielane inaczej nli: w
Daty wykonania poszczegolnych badan Sq identyflkowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWQZDANIA*

4

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. Z 0.0.
43-143 LI;DZINY, ul. LI;DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00 , fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach. Wydz. Gosp . Krajowego Rejestru S'ldowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl

PC ~
'GUill ClOUUII
AIiIIT'ACJI

AB418

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01 014/ZL/19
wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP : 4/18/00723

PRZEDSIEiBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce .
OSRODEK BADAN
SRODOWrSKA

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu : 4.

I ZAG ROZEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
ladari i pomiar6w
., srodowisku pracy:
, pobierania pr6bek powietrza ,
, oznaczania st~zeri substancji
chemicznych i pylowych,
, pomiaru halasu , drgan,
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych.
ladari i pomiar6w
., srodowisku og6lnym :
, pobierania probek gaz6w
odlotowych ,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych ,
, pomiaru emisji do powietrza ,
halasu, p61 elektromagne
tycznych .
'obierania pr6bek:
'w6d powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia ,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych .
ladari fizyko-chem icznych :
, w6d i sciek6w,
, wyci'lg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/grunt6w,
, produkt6w naftowych,
, substancji chemicznych .
ladar'l mikrobiologicznych:
'w6d,
, osad6w sciekowych.
ladari spalin pojazd6w
r6rniczych.

Sprawozdanie sporzqdzH:
Specjalista ds. Badan Srodowiska
i Zagroter'l N'aturalnych
mgr intoMatgo
Sprawozdanie ajJtoryzowal:
Kierownik Pracowni Analiz
Fizykoc
i Biologicznych

Kierownik Pr<;lUj.J.VVII' \

Zatwierdzil:
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i Z1l~1m~ Naturalnych

mg~ Urbanczyk

L~dz i ny ,

dn. 29 .01.2019
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Nazwa klienta:

WODOCIAGOW I KANALlZACJI W P1ASECZNIE Sp, Z 0,0,
ZEROMSKIEGO
Fortak Rafaf
pr6bki: Wodociqg SUW Bobrowiec
Pr6bk~ pobrat
wg PN-EN ISO

19458:2007

Data dostarczenia pr6bki: 24,01,2019
Stan
bez zastrzezen
Numer pr6bkl
~

t''' ........, ..,,,..

.~

006791011S119

pr6bki

2019-01-24
Wodociqg SUW Bobrowiec, woda uzdatniona 1
woda do sp0Zycia

;.;v..""".,.",,,, pr6bki I
pr6bki
*

Parametr

AlZ

Barwa

All

M~tnos6

Zakres

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednoslka

nAnll

vy)",u".. t 1i~

wartosci

oznaczen!a

PB-129/02,2012 wyd. II z
dnia 01.02.2012r
Spektrofotometrycznie

[mgll PI]

PN-EN ISO 7027-1 :2016
Nefelometrycznie

[NTUJ

akceplowalny
przez
konsumentow i
bez
nieprawidlowych
zmian***

5 1500

Akceptowalna
przez
konsumenl6w
bez

0,15-100

zakres
1,0 NTU'"

AlZ

Smak

AlZ

PN-EN 1622:2006
Metoda
"'".., 'v'v""~, ,u-"ao~,o,u
wyboru
,JSZ()n')go

Zapach
UI'

I AlZ
All

TFN2)

Wyniki badari I Niepewnos6

-

5
±1

I

I

I

0,70

do
±OO9

<1

bez

TON1)

1-5

akceptowalny
przez
konsument6w i
oel
nieprawldlowych
zmian

2,0 -12.0

6,5-9,5'"

~1°'U

:

pH (st~ienie jonOw
wodoru) I temp.
pomiaru

PN-EN ISO 105232012
Potencjomelrycznie

pHrC

przewodno$c
elektryczna wlasciwa

PN-EN 278881999
KonduktometrycLnle

[j.lSlcmJ

PN-ISO 60591999
Miareczkowo

[mg/l CaCO,]

PN-EN 150 62222004
Posiew wgl.;:bny

Otk.llmlJ

Twardo$C (twardosc
AlZ
og6lna)

Ocena
wyniku

akceptowalny
przez
konsumenlOw

1-5

WODA

nieprawidlowych
zmian

PN-EN 1622:2006
Metoda
,«,-,.,g,

,JS7nn~g('\

NZ),

PN-ISO 5667-5:2017-10
(S,j*
Pracownik CBiDGP

-

SF'EtNIA

<1

7.6/22_1
±0,2

10

10000

2500

SPEtNIA

380
±30

60 500'"

10.0-28000

5PEtNIA

203
±15

Liczba
",,,,,-,,,~gani

w
po 72h na
agarze z ekstraklem
drotdzowym

All

All

AlZ

I

Gez

od 1 j.tk.l1
ml

nieprawidlowych

-

41
[28;59J

Liczba Enterokok6w
kalowych

PN-EN ISO 7899-2:2004
Fillry membranowe

Liczba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-12014-12
+A1.2017-04
Filtry membranowe

od 1 j.tk1100
UtkJl00mlJ
ml

0

SPEtNIA

0

ad 1 j.IU100
ml

0

5PEtNIA

0

~,l.kJl00mIJ

I

CBiDGP Sp. z

0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01014/ZLl19

Strona: 3

z dnia 29.01 .2019

Stron: 4

Za/qcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08 .04.2013r.

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIf\G6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW Bobrowiec
Pr6bk~ pobra!:
Fortak Rafa!
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S .j*- NZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- NZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzeten

Nazwa klienta:

Numer pr6bki

00679/01/5/19

Oata/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

Wodoci'l9 5UW Bobrowlec, woda uzdatniona 1
woda do spoZycia

Rodzaj pr6bki

WODA

S.j.*

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Oopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnose

All

Liczba bakterii grupy
coli

PN-EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

U·t.k.l100ml]

od 1 j.t.k.l100
ml

0"

SPEtNIA

0

All

Zelazo

PN-EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[~g/l]

10 - 500000

200

SPEtNIA

<10

All

Mangan

PN-EN ISO 118852009
ICP-OES

[~g/l]

5.0-100000

50

SPEtNIA

11.9

±2.4
PN-EN ISO
7393-2:2018-04
All
Chlor wolny
0.03-10.0
0.3
SPEtNIA
[mg/l Clzl
0.14
±0.02
Spektrofotometrycznie
Barwa - Pozqdana wartose tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg PUI
***M~tnose - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~
metod~ pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium.
TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje si~
metod~ pe/nq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minimalna
moze bye nizsza.
przewodnose elektryczna w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.G
*** Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartosc zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartose pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nak/ada obowiqzku uzupelniania, przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci 0 tabeli 2 Za/qcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekracza/a:
- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej
- 200 jtk 11 ml w kranie konsumenta
**Oopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia.
Niepewnosc: niepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenla dla p=95% i wspOlczynnika rozszerzenla k=2. Podana niepewnosc nie zawiera niepewnosci zwiCjzanej z
pobieraniem pr6bki.
* S.j. - symbol jakoscl metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
l - Parametry I metody obj~te SCj zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

Wedlug deklaracji Klienta wyniki

b~dCj

wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnle

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiyeia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoiycia przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia.

~_~_dIC Z badan
Nr 01014/ZLl19

S,.1I_
CBiDGP Sp.

Z 0.0.
Z

29.01.2019

Strona: 4
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Lal<lcznlk nr 2/1 do PO-H, wydanie VI z OB.04.2013r.

Laboratorium oswiadcza, ze wynikl odnosz'! Sl!; wyi'!cznle do badanej(ych)
Ninlejsze sor,aWl:)w,mlez badan bez pisemnej zgody laboratorium nle moie bye
powieiane inaczej nlz w caiosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorlum.

*'KONIEC SPRAWOZDANIA*'

I

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.

Z 0.0.

43-143 LI;DZINY, ul. LI;DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru SCjdowego nr KRS 0000067459, Kapita/ Zak/adowy 3.700.000,00 z/

P C~
'GUill CUllUM

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01015/ZL/19

AlUOTUCJ I

AB418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16,02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSII;BIORSTWO WODOCIAGOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce .
OSRODEK BADAN
SRODOWISKA

Liczba stron zawartych W sprawozdaniu : 4.

I ZAGROiEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AB 418 w zakresie:
ladan i pomiar6w
f srodowisku pracy:
, pobierania pr6bek powietrza,
, oznaczania st~zeri substancji
chemicznych i py/owych ,
, pomiaru ha/asu, drgari,
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych .
ladan i pomiar6w
f srodowisku og6lnym :
, pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i py/owych
w gazach odlotowych,
, pomiaru emisji do powietrza,
ha/asu, p61 elektromagne
tycznych.
'obierania pr6bek :
'w6d powierzchniowych,
podziemnych , przeznaczonych
do spozycia ,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych .
ladan fizyko-chemicznych:
, w6d i sciek6w,
' wyciCjg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/grunt6w,
, produkt6w naftowych,
, substancji chemicznych .
ladan mikrobiologicznych:
' w6d ,
, osad6w sciekowych .
ladan spalin pojazd6w
16rniczych.

Sprawozdanie sporzqdzit:
Specjalista ds. Badfln Srodowiska
i Zagrozen Na'turalnych

Sprawozdanie autoryzowat
Kierownik

I \~

Kierownik Pracowni Analiz
Fizykoch
. Biologicznych
zyk
m

Zatwierdzit
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i Zagfj!z,nJ aturalnych
mg Jfl.f{lJt;urbanczyk

L~dziny , dn. 29 .01.2019
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Nazwa
Miejsce

"l"\t~IO"'-'

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIAG6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
pr6bki: Wodociqg SUW Jazgarzew
Pr6bkE[! pobrat

Data dostarczenia

24.01.2019
bez zastrzei:en

Pr6bkE[!

Pracownik

Numer pr6bki
)::ll::l/gnd:

Miejsce

0068010118119

1-'''''''''''''''''. pr6bki

,",1.1"',,:,,<1,,1<,'

2019·01·24
W Jazgarzew, woda uzdatniona I
woda do spo:tycia

1 UplS
pr6bki

.
AlZ

Parametr

Metoda badawcza!
Metoda oznaczenia

Barwa

PB·129102.2012 wyd. II z
dnia 01.02.2012r.
Spektrofotometrycznie

Zakres
Jednostka wykonania
oznaczenia

DO~~~~~lne ~~i~~
1

WODA

1

Wyniki badari I Niepewnosc

akceplowalny
przel.
[mgtl PI]

5·1500

"un

5

bez

±1

zmian***
Akceplowalna

AlZ

Mo;;tnosc

PN·EN ISO 7027·12016
Nefelometrycznie

[NTUj

015·100

konsumenl6w
bez

0.60

zakres wartosci do
1.0 NTU'"

Smak

PN·EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna·parzysta
wyboru niewymuszonego

AlZ

Zapach

PN·EN 16222006
Metoda
organoleptyczna·parzysta
wyboru niewymuSlonego

TON1)

AlZ

pH (st'i!zenie jon6w
wodoru) I temp.
pomiaru

PN·EN ISO 105232012
Potencjometrycznie

pHrC

przewodnosc
AlZ
elektryczna wtasciwa

PN·EN 27888.1999
Konduktometrycznie

[IlS/em]

Twardosc (twardosc
og6lna)

PN·ISO 8059:1999
MiareczKowo

[mg/I CaCO:J

PN·EN ISO 62222004
Posiew wg/!;'bny

[j.tkJ1ml]

AlZ

AlZ

liczba
mikroorganizm6w w
AlZ 22±2'C po 72h na
agarze z ekstraktem
drozdzowym
All

Liczba Enterokok6w
ka/owych

All

liczba baklelii
Escherichia coli

TFN2)

1·5

-

<1

1·5

akceplowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmlan

-

<1

12.0

6.5·9.5'"

SPEt..NIA

7.1/22.8
±0.2

10 110000

2500

SPEtNIA

540
±42

10.0-28000

60 500**'"

SPEtNIA

263
f19

od 1 j.t.k/1
ml

~OO

PN

PN·EN ISO
9306·1 :2014·12
+A1 :2017·04
Filtry membranowe

2.0

±O.OB

akceplowalny
przez
konsumenl6w
bez
nieprawidlowych
zmlan

[j.tk /100ml]

od 1 jt k.l100
ml

beL

-

""" .."

8
[4;17J

0

SPEtNIA

0

0

SPEtNIA

0

CBiDGP Sp. z 0 .0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01015/ZLl19

Strona : 3

z dnia 29.01 .2019

Stron: 4

ZalClcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08 .04 .2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCII\G6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZI\JO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: WodociCjg SUW Jazgarzew
Pr6bk~ pobral:
Fortak Rafal
wg PI\I-EN ISO
19458:2007 (S .j*- NZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- NZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezen
Numer pr6bki

S.j.*

Parametr

All

ielazo

Mangan

Oata/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki lopis

Wodoci'lg 5UW Jazgarzew, woda uzdatniona 1
woda do spoZycla

Rodzaj pr6bki

WODA

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Oopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnosc

PN-EN 150
9308-1:2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

Utkl100ml]

od 1 j.tk.l100
ml

0"

5PEtNIA

0

PN-EN 150 11885:2009
ICP-OE5

[1J91I]

10 - 500000

200

5PEtNIA

29.3

PN-EN 150 118852009
ICP-OES

[lJg/l]

Liczba bakterii grupy
All
coli

All

00680/01/5/19

±3.8
5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
7393-22018-04
0.3
5PEtNIA
[mg/l Cill
0.03-10 .0
0.11
±0.02
Spektrofotometrycznie
..
Barwa - PozCldana wartosc tego parametru w wodzle w kran le konsumenta - do 15 mg PUI
***M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dClzyc do osiClgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajClcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje siEi! metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje siEi!
metodEi! peinCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych . Informacja n\. warunk6w prowadzenia badan - do wglCldu w laboratorium .
TON 1)- liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodCl uproszczonCl, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje siEi!
metodEi! peinCl. Badanie przeprowadza trzech oceniajClcych. Informacja n\. warunk6w prowadzenia badan - do wglCldu w laboratorium.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartosc minimalna moze zostac obnizona do 4.5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek wEi!gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wEi!gla wartose minimalna
moze bye nizsza .
przewodnosc elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 s\.C
*** Twardose og61na - w przeliczeniu na wEi!glan wapnia ; wartose zalecana ze wzglEi!d6w zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosc pozCldana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiClzku uzupelniania , przez przedsiEi!biorslwo wodociCl9owo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cZEi!sci 0 tabeli 2 ZalClcznika nr 1 RozporzCldzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Zaleca si~ , aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala :
- 100 jtk 1 1 ml w wodzie wprowadza nej do sieci wodociClgowej
- 200 jtk 1 1 ml w kranie konsumenta
**Oopuszcza siEi! pojedyl1cze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy col i <10 jtk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiClZku z § 21 us\. 4 rozporzCldzenia .
Niepewnosc: nlepewnosc rozszerzona wykona nia oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnika rozszerzenia k=2 . Podana nlepewnosc nie zawlera niepewnosci zwiqzanej z
pobieraniem pr6bki.
* S.J. - symbol jakoscl metody badawczej : A - metoda akredytowana przez PCA, Jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z - Parametry I metody obj~te Sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

All

Chlorwolny

Wedlug deklaracji Klienta wynlki

b~dq

wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:

W pOwyZszej tabeli w kolumnie II dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiadac woda przeznaczona do spoiyeia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spozyeia przez ludzi,
natom'ast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeen~ wyniku do w/w Rozporzqdzenia.

Sprawozdanie z badan
CBiDGP Sp. z 0 .0 .

Nr 01 01S/ZLl19
z dnia 29.01.2019

Strona: 4
Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Laboratorium oswiadcza, ze wyniki odnosz(j si~ wyl(jcznle do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nie moze bye
powielane inaczej niz w calosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan s(j identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium .
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.

Z 0.0.

43-143 LE;DZINY, ul. LE;DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66 , http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach , Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl

PC ~
'OUlll Cunlu..

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01016/ZL/19

AIIUYlltJI

AB418

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um. CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCI,l\GOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.
OSRODEK SADAN
SRODOWISKA
I ZAGROZEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AS 418 w zakresie:
ladan i pomiarow
., srodowisku pracy:
, pobierania pr6bek powietrza ,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych,
, pomiaru halasu , drgan,
o5wietlenia , p61 elektro
magnetycznych.
ladan i pomiarow
., srodowisku ogolnym :
, pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,
, pomiaru emisji do powietrza ,
halasu, p61 elektromagne
tycznych .
'obierania probek:
'w6d powierzchniowych,
podziemnych , przeznaczonych
do spozycia ,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych.
ladan fizyko-chemicznych:
, w6d i sciek6w,
, wyciqg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/grunt6w,
, produkt6w naftowych,
, substancji chemicznych .
ladan mikrobiologicznych:
' w6d,
, osad6w sciekowych .
ladan spalin pojazd6w
lorniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
Sprawozdanie sporzqdzit
Specjalista ds. B\adan Srodowiska
i Zagroten . a.turalnych
mgr into Matg

~ta Swieczak
J

Sprawozdanie aOtoryzowal:
Kierownik Pracowni Analiz
Fizykoc
i Biologicznych

Kierownik Pra .

,
1

Zatwierdzit
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i Za9m~~turalnych

mg~urbar'lCZYk

L~dziny,

dn. 29.01.2019

Strona 1/4
Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08 .04 .2013r.

z
CBiDGP

2

Nr 01016/ZU19

Z 0.0.

4

.2019

z dnia
Za/qcznik nr 211 do PO-17. wydanie VI z 08.04.2013r.

I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.

Nazwa klienta:

39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW Grochowa

Pr6bk~

Data dostarczenia pr6bki: 24.01.2019
Stan pr6bki
bez zastrzezen

Fortak Rafa+
wg PN-EN ISO
19458:2007
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- NZ)
dostarczyt Pracownik

Numer pr6bki

0068110118119

Data/godzina pobierania pr6bki

2019·01·24

Miejsce pobierania pr6bki I opis

Wodociq9 8UW Grochowa, woda uzdatniona I
woda do spotycia

WODA

S.j.*

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Barwa

PB·129102 2012 wyd. II z
dnia 01.02.2012r.
Spektrofolometrycznie

Jednoslka

Zakres
Dopuszczal
mania
wartosci
oznaczenia

na
'ku

Wyniki badan 1 Niepewnosc

"1

All

[mgll PI]

5 1500

przez
konsumen!6w

5

bel:
.zmian'"

All

ME;tnosc

I
AlZ

All
AlZ

AlZ

PN-EN 16222006
Metoda
organoleptyc.zna·parzysta
wyboru niewymuszonego

Smak

AlZ

Zapach

pH (stE;tenie jon6w
wodoru) I temp.
pomiaru
przewodnosc
elektryc.zna wlasc!wa
Twardosc

PN-EN ISO 7027-1 :2016
Nefelometrycznie

lrdosc

[NTU]

TFN2)

0.15-100

1-5

±1

Akceptowalna
przez
konsumentaw i
bez
nieprawidlowych
zmian l.alec.any
zakres wartosci do
1.0 NTU'"

0.70
±0.09

akceploweJny
przez
konsumenlOw

<1

nieprawidiowych
zmlan

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyc.zna-parzysta
wyboru niewymuszonego

TON1)

ISO 105232012
ejometryeznie

pHI'C

1·5

akceplowafny
przez
konsumenlOw

<1

be:;:
nieprawidfowych
zmian

2.0 - 12.0

SPEtNIA

±0.2

PN-EN 278881999
Konduktometryeznie

[tJ S/em]

PN-ISO 60591999
Miarec.zkowo

[mgll CaCO:J

PN-EN ISO 62222004
Posiew wgl~bny

Ut.kl1mlj

10 - 110000

I

SPEtNIA

520
±41

10.0-28000

60 500'"

SPEtNIA

273
±20

liczba
mi

All

w
po 72h na
agarze z eks!raklem
drotdtowym

All

Liczba Enterokok6w
kalowych

All

Lic.zba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO 7
Filtry me
PN-EN ISO
9308-12014-12
+A1:2017·04
Fi~ry membranowe

i

7.5/22.6

od 1 j.t.k.l1
ml

od 1 j.tk.l100
ml

[j,tk.ll00ml]

od 1 j.tk.l100
ml

bez

''''f'' , ..."

0

'1'

-

niewykryto

SPEtNIA

0

SPEtNIA

0

CBiDGP Sp. z

0 .0 .

Sprawozdanie z badan
Nr 01016/ZLl19

Strona: 3

z dnia 29 .01.2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Nazwa klienta:

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCIAG6W I KANALlZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: Wodociqg SUW Grochowa
Pr6bk~ pobrat:
Fortak Rafa!
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- NZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- NZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24.01 .2019
Pr6bk~ dostarczyt: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezen
Numer pr6bki

Parametr

S.j.*

NZ

Liczba bakterii grupy
coli

00681/01/S/19

Data/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsce pobierania pr6bki 1 opis

Wodoci'lg SUW Grochowa, woda uzdatniona 1
woda do spoZycia

Rodzaj pr6bki

WODA

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Ocena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnosc

PN-EN ISO
9308-12014-12
+A1 :2017-04
Filtry membranowe

O·t.k.l100mIJ

od 1 j.t.k.l100
ml

0"

SPEtNIA

0

All

Zelazo

PN -EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[lJg/lJ

10 - 500000

200

SPEtNIA

<10

All

Mangan

PN-EN ISO 11885:2009
ICP-OES

[lJg/lJ

5.0-100000

50

SPEtNIA

10.3

±2.1
PN-EN ISO
All
Chlorwolny
7393-2:2018-04
0.03-10.0
SPEtNIA
[mg/l Clzl
0.3
0.11
±0.02
Spektrofotometrycznie
Barwa - Pozqdana wartosc tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg PI/I
***M~tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgni~cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFN2) - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metodq uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~
metod~ pe/nq . Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium.
TON 1)_ liczba progowa zapachu . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si~ metod q uproszczonq, w przypadku pozosta/ych wynik6w stosuje si~
metod~ p~nq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium.
*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnik6w wartose minimalna moze zostae obnizona do 4 .5 jednostek pH .
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnik6w z natury bogatej w ditlenek w~gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem w~gla wartosc minima Ina
moze bye nizsza .
przewodnose elektryczna w/asciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
*** Twardosc og61na - w przeliczeniu na w~glan wapnia; wartose zalecana ze wzgl~d6w zdrowotnych - oznacza , ze jest to wartose pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nak/ada obowiqzku uzupelniania , przez przedsi~biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci podanej w
cz~sci D tabeli 2 Za/qcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*** Zaleca si~, aby og61na liczba mikrorganizmow nie przekracza/a:
- 100 jtk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej
- 200 jtk 1 1 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza si~ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonac badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia.
Niepewnosc: nlepewnosc rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wsp6lczynnlka rozszerzenla k=2. Podana niepewnosc nle zawiera niepewnosci zwlqzanej z
pobleraniem pr6bki.
* S.j. - symbol jakoScI metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AS 418,
l - Parametry I metody objE:te sq zatwlerdzeniem PPIS w Tychach dla CSiDGP nr17/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

Wedlug deklaracji Klienta wyniki bE:dq wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Uwagi:
W powyi:szej tabeli w kolumnie "dopuszezalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spozyeia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoZyeia przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeent: wyniku do w/w Rozporzqdzenia.

Spr"" ,"'.,.,....,." Z badan
Nr 01016/ZLl19
~'

CBiDGP

Z 0.0.

Z

~-~~.

29.01,2019

Strona: 4
Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08,04,2013r.

Laboratorium oSwladcza,
odnoSlq sill wylqcznie do badanej(ych) pr6bki(ek), Nlnlejsze sprawQzdanle z badan bez pisemnej zgody laboratorlum nle maze bye
powielane inaczej nii w
Daty wykonania poszczeg61nych badan Sq identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWQZDANIA*

CENTRUM BADAN I DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp.

Z 0.0.

43-143 U::;DZINY, ul. LI:;DZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp . Krajowego Rejestru Sqdowego nr KRS 0000067459, Kapital Zakladowy 3.700.000,00 zl
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 01017/ZL/19
wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um . CBO-123/18 z dnia
16.02.2018
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/18/00723

PRZEDSIE;BIORSTWO WODOCII\GOW I KANALlZACJI
W PIASECZNIE SP. Z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej pr6bce.
OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
I ZAGROiEN NATURALNYCH
Posiada akredytacj~
AS 418 w zakresie:
ladan i pomiar6w
srodowisku pracy :
, pobierania pr6bek powietrza,
, oznaczania st~zen substancji
chemicznych i pylowych,
, pomiaru halasu, drgan ,
oswietlenia, p61 elektro
magnetycznych.
ladan i pomiar6w
., srodowisku ogolnym:
, pobierania pr6bek gaz6w
odlotowych ,
, oznaczania st~zeli substancji
chemicznych i pylowych
w gazach odlotowych,
, pomiaru emisji do powietrza,
halasu, p61 elektromagne
tycznych .
'obierania probek:
, w6d powierzchniowych ,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,
, sciek6w,
, osad6w sciekowych .
ladan fizyko-chemicznych:
, w6d i sciek6w,
' wyciqg6w wodnych,
, osad6w i odpad6w,
, gleb/grunt6w,
, produkt6w naftowych,
, substancji chemicznych .
ladan mikrobiologicznych :
'w6d,
, osad6w sciekowych.
ladan spalin pojazdow
lorniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 4.
Sprawozdanie sporzqdzif:
Specjalista ds. Badan Srodowiska
i Zagrozen IN tlJralnych

I

S prawozd a n ie a utoryzowaf:
Kierownik pnbr,...-,....

ZatwierdzH:
Dyrektor Osrodka Badan Srodowiska
i zagr~turalnYCh
mgr Natalia Urbanczyk

L~dziny,

dn. 29.01.2019
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CBiDGP Sp. z 0 .0 .

Sprawozdanie z badari
Nr 01017/ZLl19

Strona: 2

z dnia 29.01.2019

Stron : 4

Zalqeznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

PRZEDSI~BIORSTWO WODOCIi\G6W I KANAlIZACJI W PIASECZNIE SP. Z 0 .0 .
05-500 PIASECZNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: SUW Z!otok!os
Pr6bk~ pobral:
Fortak Rafa!
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- NZ),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- NZ)
Data dostarczenia pr6bki: 24 .01.2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezeri

Nazwa klienta:

00742/01/5/19

Numer pr6bki

2019-01-24

Data/godzina pobierania pr6bki
Miejsee pobierania pr6bki

1 opis

Rodzaj pr6bki

S.j:

All

Parametr

Metoda badawczal
Metoda oznaezenia

Barwa

PB-129/02 .2012 wyd. II z
dnia 01 .02.2012r.
Spektrofotometrycznie

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszezalne
wartosei

Oeena
wyniku

5 - 1500

akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian*U

-

0.15-100

Akceptowalna
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian . Zalecany
zakres wartosci do
1.0 NTU'"

-

[mgll Pt]

I

All

NZ

M~tnosc

Smak

PN-EN ISO 7027-1 :201'6
Nefelometrycznie

PN-EN 1622:2006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

[NTU]

TFN2)

NZ

Zapach

PN-EN 16222006
Metoda
organoleptyczna-parzysta
wyboru niewymuszonego

NZ

pH (st~ien i e jon6w
wodoru) 1 temp .
pomiaru

PN-EN ISO 10523:2012
Potencjomelrycznie

pHrC

przewodnosc
elektryczna wlasciwa

PN-EN 27888: 1999
Kond uktometrycznie

[~S/cm]

PN-ISO 6059:1999
Miareczkowo

[mgfl CaCO:J

NZ

Liczba
mikroorganizm6w w
22±2°C po 72h na
agarze z ekstraktem
droidzowym

PN-EN ISO 6222:2004
Posiew wgl~bny

U · t.k11m~

NZ

Liczba Enterokok6w
kalowych

PN-EN ISO 7899-22004
Filtry membranowe

U·t.k.l100ml]

NZ

Liczba bakterii
Escherichia coli

PN-EN ISO
9308-1 :2014-12
+A1 :2017-04
Filtry membranowe

U·t.k.l100ml]

1-5

TONI)

1-5

I

NZ

Twardosc (twardosc
All
og6lna)

2.0 - 12.0

akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian
akceptowalny
przez
konsument6w i
bez
nieprawidlowych
zmian
6 . 5-9 . 5 ~·

I

SUW Zlotoklos, woda uzdatniona 1 woda do
spozycia
WODA

Wyniki badan

1 Niepewnosc

5
±1

0.61

±0.08

I

-

<1

-

<1

,

I

5PEtNIA

7.7/23.1
±0.2

10 -110000

2500

SPEtNIA

540
±42

10.0-28000

60 - 500'"

SPEtNIA

299
±22

od 1 j.t.k.l1
ml

bez
nieprawidlowych
zmian'"

-

2
[0;8]

ad 1 j.t.k.l100
ml
od 1 j.t.k.I100
ml

0

SPEtNIA

0

0

SPEtNIA

0

CBiDGP Sp . z 0 .0 .

Sprawozdanie z badan
Nr 01017/lLl19

Strona: 3

z dnia 29.01 .2019

Stron: 4

Zalqcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VI z 08 .04.2013r.

PRlEDSIE;BIORSTWO WODOCIi\G6W I KANALllACJI W PIASEClNIE SP . lO .O.
05-500 PIASEClNO, ZEROMSKIEGO 39
Miejsce pobierania pr6bki: SUW llotoklos
Pr6bk~ pobral:
Fortak Rafal
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S .j*- All),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- All)
Data dostarczenia pr6bki : 24.01 .2019
Pr6bk~ dostarczyl: Pracownik CBiDGP
Stan pr6bki
bez zastrzezen
Nazwa klienta:

Numer pr6bki

S.j.*

All

Data/godzina pobierania pr6bki

2019-01-24

Miejsee pobierania pr6bki 1 opis

SUW Zlotoklos, woda uzdatniona 1 woda do
spoi:ycia

Rodzaj pr6bki

WODA

Metoda badawczal
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Dopuszczalne
wartosci

Oeena
wyniku

Wyniki badan 1 Niepewnose

PN-EN ISO
9306-1 :2014-12
+A1:2017-04
Filtry membranowe

~ . t.k.I100ml)

od 1 j.t.k.I100
ml

0"

SPEtNIA

0

Zelazo

PN -EN ISO 11665:2009
ICP-OES

[Ilg/l)

10 - 500000

200

SPEtNIA

23.5

Mangan

PN-EN ISO 11665:2009
ICP-OES

[Ilg/l)

Parametr

Liczba bakterii grupy
All
coli

All

00742/01/5/19

±3.1
5.0-100000

50

SPEtNIA

<5.0

PN-EN ISO
7393-2:2016-04
0.03-10.0
[mg/l Clzl
0.3
SPEtNIA
0.12
±0.02
Spektrofotometrycznie
Barwa - Pozqdana wartosc tego parametru w wodzle w kranle konsumenta - do 15 mg Pili
....ME;!tnosc - W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dqzye do osiqgniE;!cia wartosci parametrycznej nieprzekraczajqcej 1.0 NTU w
wodzie po uzdatnieniu
TFNl) - liczba progowa smaku . W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje siE;! metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynikow stosuje siE;!
metodE;! pelnq. Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych. Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium .
TON 1)- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje siE;! metodq uproszczonq, w przypadku pozostalych wynik6w stosuje siE;!
metodE;! pelnq . Badanie przeprowadza trzech oceniajqcych . Informacja nt. warunk6w prowadzenia badan - do wglqdu w laboratorium .
..* pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartose minimalna moze zostae obnizona do 4 .5 jednostek pH.
dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogatej w ditlenek wE;!gla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wE;!gla wartosc minima Ina
moze bye nizsza.
przewodnosc elektryczna wlasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
..* Twardose ogolna - w przeliczeniu na wE;!glan wapnia ; wartosc zalecana ze wzglE;!d6w zdrowotnych - oznacza , ze jest to wartose pozqdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiqzku uzupelniania, przez przedsiE;!biorstwo wodociqgowo-kanalizacyjne , minimalnej zawartosci podanej w
czE;!sci D tabeli 2 Zalqcznika nr 1 Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi.
*.. Zaleca siE;!, aby og61na liczba mikrorganizm6w nie przekraczala:
- 100 jlk 11 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociqgowej
- 200 jlk 11 ml w kranie konsumenta
**Dopuszcza siE;! pojedyricze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy col i <10 jtk (NPL)/1 00 ml nalezy wykonae badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwiqzku z § 21 ust. 4 rozporzqdzenia .
Nlepewnosc: nlepewnosc rozszerzona wykonan ia oznaczenia dla p=95% i wspOlczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewnosc nie zawlera niepewnosci zwl'lzanej z
pobieranlem probkl,
* S.J. - symbol jakoSci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
l - Parametry I metody obJ~te Sq zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIDGP nrI7/NS/HK.4560-11d/18 z dnia 26.02.2018r.

All

Chlor wolny

Wedlug deklaracji Kllenta wynlki

b~dq

wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnle

Uwagi:
W powyiszej tabeli w kolumnie "dopuszczalne wartosei" przedstawiono wartosei jakim powinna odpowiadac woda przeznaezona do spoZyeia przez
ludzi wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (poz. 2294) w sprawie jakosei wody przeznaezonej do spoZyeia przez ludzi,
natomiast kolumna "oeena wyniku" zawiera oeenE: wyniku do w/w Rozporzqdzenia.

CBiDGP Sp. z 0.0.

Sprawozdanie z badan
Nr 01017/ZL/19
z dnia 29.01.2019
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Stron: 4

Zal<jcznik nr 211 do PO-17, wydanie VI z 08.04.2013r.

Laboratorium oswiadcza, i.e wyniki odnoszq sit: wylqcznie do badanej(ych) pr6bki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemneJ zgody laboratorlum nle moze bye
powielane inaczej nit w calosci.
Daty wykonania poszczeg61nych badan Sq identyfikowalne poprzez zaplsy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

