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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju,
Oddział Nadzoru Sanitarnego
Adres: 23 - 400 Biłgoraj ul. Gen. H. Dąbrowskiego l

Próbki pobrano przez przedstawicieli PPIS w Biłgoraju zgodnie z Planem poboru próbek na rok 2019
wg norm: PN-EN ISO 19458: 2007, PN-EN 5667-1: 2008, PN- ISO 5667-5: 2017,
PN-ENIS05667-3:2013

Cel poboru/badania próbek: monitorowanie parametrów z grupy A i B w celu uzyskania informacji do
określenia czy wartości ustanowione w rozporządzeniu MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., póz. 2294) są przestrzegane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, ul. Przemysłowa 10, 23-415 Księżpol
Nr protokółu pobrania próbki:

0602 /16 /19

Data, godzina pobrania próbki:

03.04.2019r. godz.910-930

Rodzaj urządzenia wodnego:

wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Księżpol

Właściciel, adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Księżpolu,
ul. Przemysłowa 10, 23-415 Księżpol

Warunki transportu próbki:

lodówka samochodowa

Temperatura transportu próbki

temperatura 4,0"C

Stan próbki:

prawidłowy

Data, godzina przyjęcia próbki do

03. 04.2019 r. godz. 1310

Laboratorium:

.0,

Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz wyniki badań

nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone ( )
Wyniki dotyczą wyłącznie pobranych / badanych próbek

Wyniki badań dotyczą próbek, które zostały dostarczone

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno być powielane inaczej jak tylko w całości,
za wyjątkiem, gdy można zagwarantować, że części Sprawozdania nie są wyrwane z kontekstu
Wszystkie elementy Sprawozdania z badań są uznawane za część kompletnego Sprawozdania z badań
Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań
Data zatwierdzenia Sprawozdania z badań

2019 -05- 2 8

Zatwierdziła:
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Kod próbki: 183 / 90 / NW/ 19 j Miejsce poboru: Księżpol, ul. Kościelna, dom nr 49 - kran łazienka
Kod próbki: 184/ 90 /NW / 19

Miejsce poboru: Księżpol, ul. BUgorajska 12, Urząd Gminy - kran łazienka
Wyniki badań fizyko - chemicznych

rodzaj oznaczenia

Wynik badania

metoda badawcza

Jednostka

norma / procedura badawcza

Wartość

miary

parametr.

Kody próbek
183 / 90 /
184/90/

NW/19

NW/19

1,0

0,23 ± 0,03**

0,25 ± 0,03**

6,5-9,5

7,4 ±0,1**

7,4 ±0,1**

2500

498 ±30**

496 ±30**

nie określono

5

5

akcept.

akcept.(NA)

akcept.(NA)

akcept.

akcept.(NA)

akcept.(NA)

mg/1

0,50

< 0,032*

mg /1

0,50
0,10***

< 0,010*

mg /1

50

8,86 ±0,89**

^1

0,177

mg/1

1,5

0,21 ±0,03**

mg /1

250

< 5,00*

mg/1
CaC03

60 - 500

186±11**

metoda turbidymetryczna PN-79/C-04566.10****

mg /1

250

< 1,00*

metoda miareczkowa PN-EN 1808467:2001

mg /1 Oz

5,0

< 1,00*

Mętność

metoda nefelometryczna PN-EN ISO 7027-^1 •.2016-09
pH
metoda potencjometryczna PN-90 /C-04540/01 ****

NTU

Przewodność elektryczna właściwa

I^S/cm

metoda konduktometryczna PN-EN 27888: 1999

w25°C

Barwa

metoda wizualna

PN-EN ISO 7887: 2012 rozdz.7

mg /1 Pt

Zapach

metoda organoleptyczna

PBL-21, wydanie l z dnia 18.02.2008
Smak

metoda organoleptyczna

PBL-21, wydanie l z dnia 18.02.2008
Stężenie jonu amonowego

metoda spektrofotomeu-yczna PN-ISO 7150-1:2002
Stężenie jonu azotynowego
metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

Stężenie jonu azotanowego
metoda spektrofotometryczna PN-82 1C- O 4576/08 ****

^T

z obliczeń: suma [ azotyny ]')/ 3 + [ azotany ]2)/ 50
Stężenie fluorków

metoda potencjometryczna PN-78/C-04588/03 ****
Stężenie chlorków
metoda miareczkowa

PN-ISO 9297: 1994

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość)

metoda miareczkowa PN-ISO 6059: 1999
Stężenie siarczanów

Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMn04)

TT

Stężenie boru

metoda spektrofotometryczna

PBL-28 , wydanie 2 z dnia 20.02.2012

7NAT

mg /1

1,0

ró/1

50

< 0,200*

Stężenie cyjanków

metoda spektrofotoinetryczna

PBL -5, wydanie 2 z dnia 18.02.2019

7NAT

<2

*

(NA) - wynik badania nieakredytowanego * granica oznaczalności
** niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
nie uwzględnia składowej niepewności związanej z etapem pobierania próbek
Niepewność pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych.
*** dla wody wprowadzanej do sieci ****norma wycofana

Data analizy: 03-04.04.2019r.

Analizowała: mgr inż. M.-Nogas, mgr inż. R. Serafin, mgr inż. K. Rosińska, mgr inż. K. Jarosz
my ifii, Krysiu Jaros:

autoryzowała
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Kod próbki: 183 / 90 /NW/19 Miejsce poboru: Księżpol, ul. Kościelna, dom nr 49 - kran łazienka
Wyniki analiz instrumentalnych
rodzaj oznaczenia

Jednostka

metoda badawcza

miary

norma / procedura badawcza
Stężenie

Wartość

parametryczna

Wynik badania

200

< 50*

50

< 10*

50

< 10*

200

40±5**

20

<5*

10

<5*

5,0

<1*

Stężenie arsenu
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-EN ISO 11969: 1999***

10

< I*

Stężenie selenu
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorków (HGAAS)
PN-ISO 9965:2001

10

<1*

5,0

<1*

1,0

< 0,3*

200

40,4 ±4,9**

2,0

< 0,2*

żelaza

metoda płomieniowej absorpcyjnej
spektrometrii atomowej (FAAS)

Stężenie

PBL-6 wydanie 2

manganu

z dnia 10.03.2006

Stężenie chromu

metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
(FAAS)
PN-EN 1233:2000
Stężenie glinu
Stężenie niklu
Stężenie
ołowiu

metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizacja elektrotermiczną
(ETAAS)
PN-ENISO 15586:2005

Stężenie
kadmu

^g/1

Stężenie antymonu

metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem wodorków (HGAAS)

PBL-23 ,wydanie l z dnia 09.01.2008r
Stężenie rtęci
metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z generowaniem zimnych par (CVAAS)
PN-EN 1483:2007 pkt.4***
Stężenie sodu

metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej ( FEAS)
PN-ISO 9964-3:1994

Stężenie miedzi

metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
(FAAS)

mg/1

PN-1SO 8288:2002

*granica oznaczalności, *** norma wycofana
** niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
nie uwzględnia składowej niepewności związanej z etapem pobierania próbek
Niepewność pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych.

Data analizy: 04.04-24.05.2019 r.
Analizowała: mgr O. Kniaź
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Miejsce poboru: Księżpol, ul. Kościelna, dom nr 49 - kran łazienka

Kod próbki: 184 / 90 / NW / 19 | Miejsce poboru: Księżpol, ul. Biłgorajska 12, Urząd Gminy - kran łazienka

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH
RODZAJ OZNACZENIA
METODA BADAWCZA
norma / procedura badawcza

WYNIK BADANIA

WARTOŚĆ
PARAMETRYCZNA

183/90/NW/19 I 184/90/NW/19

Obecność i liczba Escherichia coli

wjtk/100 ml wody
metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014- 12+Al:201 7-04
Obecność i liczba bakterii grupy coli
wjtk/lOOmlwody
metoda filtracji membranowej

Ow 100ml

o

o

O w 100 ml

o

o

PN-EN ISO 9308-1:2014 - 12+ Al :2017-04

Liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym

w22± 2 °C po 68±4 h w jtk/1 ml wody
Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
PN-EN ISO 6222:2004

bez

nieprawidłowych
zmian***

8

3

*[5 ; 14]

ł[l;7]

Ów 100 ml

o

Obecność i liczba enterokoków

wjtk/100 ml wody

metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 7899-2:2004

*niepewność rozszerzona przy prawdopodobieństwie rozszerzeiiia ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k = 2,
nie uwzględnia składowej niepewności związanej z etapem pobierania próbek,
Niepewność pomiaru nie jest stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych
*** zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
^ 100jtk/ l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
^ 200jtk/ Iml w kranie konsumenta

Data analizy: 03. - 06.04. 2019 r.

Analizowała: mgr E. Zapora
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Podstawą prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., póz. 2294 )
Przepisów Rozporządzenia nie stosuje się do wody pochodzącej z indywidualnych ujęć wody zaopatrujących mniej niż

50 mieszkańców lub dostarczających mniej niż średnio l Om wody na dobę, chyba że woda dostarczana jest w ramach
działalności gospodarczej lub do budynków użyteczności publicznej lub do budynków zamieszkania zbiorowego lub
do podmiotów działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę.
Sprawozdanie sporządziła: A. Zielińska

Data sporządzenia sprawozdania: 27.05.2019 r.
KONIEC

Otrzymują:

l. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju. - 2 egz.
2. a/a

