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Nr sprawozdania: LHS.9051. .2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Kielce, dnia: 2022 -12" 1 5

KOD PROBKI: 1484/OBS/SP/22
NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PR6BKOBIORCE.: AB-BZW-/P-26/2022

NAZWA I ADRES KLIENTA: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju,
28-100 Busko -Zdroj, ul. Lagiewnicka 25
Zlecenie Nr LHS.9052. 818 .2022 z dnia: 07.12.2022
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
bez zastrzezeri

PUNKT POBORU PROBKI: wodocia.g Busko, ujecie Szczaworyz, 2601PPPPW 1009, Hydrofornia Zdroj, ul. Parkowa
(zawor gtowny) studnia 2+3
Przedstawiciel MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdroj (E. Wdowiak zaswiadczenie nr LHS/11/2018 ,
wydane przez WSSE w Kielcach)

POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PROBKI: 07.12.2022 godz. 8.40
DATA I GODZINA PRZYJE.CIA PR6BKI DO BADAN: 07.12.2022 godz. 11.10
DATA ROZPOCZE.CIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN: 07.12.2022/12.12.2022

DOKUMENT:

RODZAJ PR6BKI:

OCENA STANU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

Badane parametry

Liczba bakterii grupy coli (A)

Liczba enterokokow (A)

Liczba Escherichia coli (A)

Ogolna liczba mikroorganizmow
w temp. 22±2°C (A)

Barwa (A)

M^tnosc (A)

St?zenie jonow wodoru (pH) (A)

Przewodnosc elektryczna wtasciwa
w25°C(A)

TFN (smak) (A)

TON (zapach) (A)

Antymon (A)

Arsen (A) (P)

Azotany (A)

Azotyny (A)

Bor (A)

Bromiany (A)

Jednostka

jtk/100ml

jtk/100ml

jtk/100ml

jtk/1ml

mg Pt/dm3

NTU

-

MS/cm

stopieii
rozciericzenia

stopien
rozcienczenia

pg/dm3

pg/dm3

mg NO3/dm3

mg NO2/dm3

mg/dm3

pg/dm3

Kod

011a

01 3a

01 5a

025a

051 b

052a

054a

057a

059a

061a

103a

104a

110b

111b

114b

115a

Znak Wynik" NiepewnoS^'

= 0 [0-7]"

0 [0-7]*

= 0 [0-7]*

6 [3-14]*

< 2
2 ±1*

< 0,20
0,20 ±0,04*

7,1 ±0,2*

= 765 ±31*

< 1

< 1

< 1,2
1,2 ±0,3*

< 1,2
1,2 ±0,2*

17 ±2*

< 0,02
0,02 ±0,01*

= 0,09 ±0,01*

< 5,0
5,0 ±1,0*

WartoSi parametryczna

(1.2)

0<3)

0

0

Bez nieprawidtowych
(4)zmian' '

Akceptowaina przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych

zmian151

Akceptowaina przez
konsumentow i bez

nieprawidfowych zmian.
Zalecany zakres
wartoSci do 1 ,0

6,5-9,5

2500

Akceptowalny przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian.

Akceptowalny przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian.

5,0

10

50'61

0,50(6>

1,0

10(7)

Identyfikacja melody

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

PN-EN ISO 7899-2:2004

PN -EN ISO 9308-1 :201 4-1 2+A1 '.201 7-04

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda posiewu wgtebnego

PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metoda nefelometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

PN-EN 27888: 1999

PN-EN 1622: 2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.201 8 r.

PN-EN ISO 11969:1999

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

PB/OBS/25 wydanie 1 z31. 10.2008 r.

PN-EN ISO 15061:2003
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Nr«prawo7rtania: LHS.9051 .2,/<$2 .2022 Kielce, dnia: ZUZZ -}'/.- 1 D

Chlorki (A)

Chrom og. (A)

Cyjanki (A) (P)

Fluorki (A)

Glin(A)

Kadm (A)

Magnez (A)

Mangan (A)

Miedz (A)

Nikiel (A)

Otow (A)

Rtec (A)

Selen (A)

Siarczany(A)

Sod (A)

Twardosc ogolna (A)

Zelazo ogolne (A)

S-endosulfan(E)(A)

a-endosulfan (E) (A)

B-endosulfan (E) (A)

Amonowyjon (A)

1,2-dichloroetan(A)

Benzen (A)

Benzo(a)piren (A)

Benzo(b)fluoranten (A)

Benzo(ghi)perylen (A)

Benzo(k)fluoranten (A)

Bromodichlorometan (A)

Chloraminy

5-HCH (E) (A)

Dibromochlorometan (A)

lndeno(1,2,3-c,d)piren(A)

y-HCH (E) (A)

X pestycydow (E) (A)

Tetrachloroeten (A)

Tribromometan (bromoform) (A)

Trichlorometan (chloroform) (A)

Trihalometany -ogotem (£ THM) (A)

Utlenialnosc (A)

mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

mg /dm3

mg /dm3

mg

CaCO3/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg /dm3

^g /dm3

mg NH^/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

pg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

121b

123a

126a

133b

136a

139a

141b

142a

143b

145a

146a

149a

150a

151b

154b

161b

170a

178a

179a

180a

181b

207a

229a

230a

231a

232a

233a

238b

240 b

250a

255b

280a

292a

308a

319a

324b

328b

332a

333b

35 ±4*

< 5
5 +1*

< 5
5 +1*

= 0,10 ±0,01*

< 20
20 ±2*

< 0,5
0,5 ±0,1'

10 ±2*

< 2
2 ±1*

< 0,05

0,05 ±0,01*

< 3,0
3,0 ±0,4*

< 2
2 ±1*

< 0,30

0,30 ±0,04*

< 1,0
1,0 ±0,1*

64 ±6*

= 13,7 ±1,4*

= 420 ±21*

< 40
40 ±6*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,07

0,07 ±0,01*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,10

0,10 ±0,03*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

= 0,06 ±0,01*

< 0,006
0,006 ±0,002*

= 0,0014 ±0,0002*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

1,4 ±0,2*

< 0,5
0,5 ±0 1*

250

50

50

1,5

200

5,0

7-1 25181

50

2 Q(9)K10)

20(8)

10(9)

1,0

10

250

200

60-5001111

200

0,10

0,10

0,10

0,50

3,0

1,0

0,010

-

-

0.015'121

0,51121

0,10

-

-

0,10

0,50113'

-

-

0.030'121

100(7)i(14)

5,0

N-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

N -EN ISO 15586: 2005

N-80/C-04603/01

N-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-EN ISO 12020:2002

PN-EN ISO 15586:2005

PN-C-04554-4:1999 Zala.cznik A

PN-EN ISO 15586: 2005

PN-ISO 8288:2002 metoda A

PN-EN ISO 15586: 2005

PN-EN ISO 15586: 2005

PN -EN ISO 12846: 201 2+Ap1:201 6-07

PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r.

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-ISO 9964-1 :1994 + Ap1:2009

PN-ISO 6059:1 999

PN-ISO 6332:2001 +Ap 1:2016-06

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-C-04576-4:1994 p.6a

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/22 wydanie 1 z 06. 10. 2008 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/39 wyd. 1 z 29.03.2018

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 8467:2001
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.2022 Kielce, dnia: 2022-12- T 5
£ Wielopierscieniowych

weglowodordw aromatycznych (A)

p,p-DDT(E)(A)

X trichloroetenu i tetrachloroetenu (A)

cc-HCH (E) (A)

B-HCH (E) (A)

Trichloroeten (A)

Cypermetryna (E) (A)

HCB (E) (A)

A-cyhalotrin (E) (A)

Malation (E) (A)

Heptachlor (E) (A)

Chloropiryfos (E) (A)

Procymidon (E) (A)

Bifentryna (E) (A)

Mg/dm3

Mg/dm3

pg/dm3

ug/dm3

pg/dm3

ug/dm3

Mg/dm3

ug/dm3

Mg/dm3

pg/drn3

pg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

pg/dm3

334a

337a

338a

341 a

342a

350a

361a

371 a

372a

384a

393a

S09a

677a

678a

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

0,10(15)

0,10

10

0,10

0,10

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,030

0,10

0,10

0,10

PB/OBS/06 Wydanie 1 z 31. 08.2005 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat2

PB/OBS/20 wydanie 3 z 1 0.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat2

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

P~B/OBS/2tf wydanie 3 z 10.04.2012 r.

P.B/OBS/20\wydanie 3 z 10.04.2012 r.

Jtk-jednostkl tworzace kolonie

'11 - w przypadku podania jednej wartosoi dolna wartosd zakresu wynosi zero

p' - wartosd parametryczna wg rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnla 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

"' - Dopuszcza si? pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coll < 10 jtk (NPL)/100 ml naiezy wykonac badanie parametru

E.coli I enterokoki wzwiazku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.

(41 - Zaleca sie, aby ogolna liczba mlkroorganizmdw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sleol wodoci^gowej,

-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

151 - Poza_dana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm3

191 - Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 £ 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja; stezenie azotanow (NO3) i azotynow (NO2) w mg/dm3.

Stezenle azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodocl^gowej lub innych urzadzeri dystrybucji nie moze przekraczao wartosci 0,10 mg/dm3.

'" - W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyd sie do osiao,ni§cia nizszej wartosci.

181 - Nie wiecej niz 30 mg/dm3 magnezu, jezeli stezenie slarczandw jest rdwne lub wieksze od 250 mg/dm3. Przy nizszej zawartosci siarczandw

dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm3; wartosc zaiecana ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, ze Jest pozadana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania minimalnej zawartosci przez przedsiebiorstwo wodocî gowo-kanalizacyjne.

<9> . Wartosc stosuje sie do prdbki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzl otrzymanej odpowiednia. metodq pobierania probek z kranu oraz pobranej

w taki sposob, by byta reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwalych

wzrostow stezeri.
1101 - Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnosci^ korozyjn^ wody dla rur miedzianych.

(11)- Wartosfi zaiecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartosd pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakteda obowiazku uzupetniania,

przez przedsiebiorstwo wodociacjowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci.

(") _ w punkcle czerpalnym u konsumenta, jezeli woda Jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwiazkami.

1131 -1 pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych llosciowo w ramach monitoringu.

(14) - Trihalometany-ogojem (5THM) oznacza sume zwiazkow: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan

(15) - Wartosc oznacza sume wyszczegolnionych zwiqzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

* - niepewnoSc rozszerzona pomiaru podawana po znaku "±", oszacowana jest dla pozlomu ufnosci 95% i wspotezynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu

pobierania probek. W przypadku rezultatdw, podana wartosd niepewnosci dotyczy dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody

** - rezultat badania w przypadku wartosci "<" lub ">" y, gdzie y -wartosd mezurandu odpowiadajaca dolnej/ gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

Dolna granica zakresu pomiarowego metody Jest Jednoczesnie granicy oznaczalnosci tej metody.

(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.
(P) - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spetniaj^ wymagania przepisow

prawnych i pozwalajq na dokonanie oceny zgodnosci.

Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceptowalny
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2 .2022 Kielce, dnia: -~\L~ I

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami w ramach opinii i interpretacji:
W badanej probce wody, w zakresie wszystkich badanych parametrow stwierdza sie zgodnosc z wymaganiami
Rozporza.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
Uzyskane rezultaty badari oznaczaja., ze otrzymane wyniki znajduja. si§ ponizej dolnych granic pomiarowych odpowiednich,
akredytowanych metod. Jednak bazuja.c na:
- potwierdzonej dolnej wartosci zakresu pomiarowego metody
- obliczonej dla dolnej wartosci zakresu pomiarowego metody wartosci niepewnosci rozszerzonej
- interpolacji uzyskanego rezultatu do dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
- biorsjc pod uwage wartosc NDS wynikaja,ca. z Rozporza.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mozna stwierdzic, ze uzyskane rezultaty sa. nizsze od wartosci
dopuszczalnej w ww. akcie prawnym. Stwierdzenie to uwzglednia zastosowana. zasad? podejmowania decyzji
oparta. na prostej akceptacji wg ISO/IEC Guide 98-4:2012, gdzie ryzyko btednej akceptacji/btednego odrzucenia wynosi
50 % w przypadku wynikow zblizonych lub rownych granicy wymagania.
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wyta.cznie oznaczeri, dla ktorych wartosc parametryczna zostate okreslona w/w rozporza.dzeniu.

Autoryzowat:

Kierow
Badari Higi

Zatwierdzi*:

ziatu
owiska Dorota Giadkiewicz

Elzbiet^ Slu^r^zyk

2022 / i z - 15

OSw/adcza s/g, ze:
1. Wyniki/ rezultaty badari odnosza. si? wyt^cznie do badanej pr6bki.
2. W przypadku probek pobieranych i badanych przez Laboratorium
dane dotyczace probki, mogace miec wptyw na waznosc wynikow ( w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaty podane przez Klienta,
wyniki badari dotycza. probek pobranych i badanych, niepewnosc wyniku (jesli podano) uwzglednia etap pobierania probek.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycza.ce probki
(w tym moga.ce bezposrednio wptywac na waznosc wynikow: sposob pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badari)
zostaty podane przez Klienta, wyniki badari dotycza. wytgcznie otrzymanych i badanych probek, niepewnosc wyniku (jesli podano) nie uwzglednia pobierania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w calosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badari.
6. Niniejsze sprawozdanie zostato sporz^dzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.
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AB 552

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY

ODDZIAL BAD Aft HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagielloriska 68, 25-734 Kielce

www.gov.pl/wsse-kielce
e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

Ninlejsze sprawozdanle zawlara wynlkt badan oznaczone symbalem ,,A", objele zakmsem akrcdytacji PCA nr AB 552

oraz vyniki badan nleakredylominych. Wynlki spoza zakrcsu atredylacjl nle posladajq oznaczenia ,,A".

tel. 413655436

fax 413451873

Nr sprawozdania: LHS.9051.2./(/% .2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN
Kielce, dnia: 2022-12- 15

KO D P RO B Kl: 1484 /O BS/S P/22
NUMER PROBKI NADANY PR2EZ PROBKOBIORCE.: AB-BZW-/P-26/2022
NAZWA I ADRES KLIENTA: Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku -Zdroju,

28-100 Busko -Zdroj, ul. tagiewnicka 25
DOKUMENT: Zlecenie NrLHS.9052. 818 .2022 z dnia: 07.12.2022
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
OCENA STANU PROBKI: bez zastrzezeri
PUNKT POBORU PROBKI: wodociqg Busko, ujecie Szczaworyz, 2601PPPPW 1009, Hydrofornia Zdroj, ul. Parkowa

(zawor g!6wny) studnia 2+3
PR6BKOBIORCA: Przedstawiciel MPGK Sp. z o.o. Busko-Zdroj (E. Wdowiak zaswiadczenie nr LHS/11/2018

wydane przez WSSE w Kielcach)
POBIERANIE PROBEK wg: PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
DATA I GODZINA POBORU PROBKI: 07.12.2022 godz. 8.40
DATA I GODZINA PRZYJE.CIA PROBKI DO BADAN: 07.12.2022 godz. 11.10
DATA ROZPOCZE.C1A BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN: 07.12.2022/ 12.12.2022

Badane parametry

Liczba bakterii grupy coll (A)

Liczba enterokokow (A)

Liczba Escherichia coll (A)

Og6lna liczba mikroorganizmdw
wtemp. 22±2°C (A)

Barwa (A)

Metnosc (A)

Stezeniejonowwodoru (pH) (A)

PrzewodnoSd elektryczna wtasciwa
w 25°C (A)

TFN (smak) (A)

TON (zapach) (A)

Antymon (A)

Arsen (A) (P)

Azotany (A)

Azotyny (A)

Bor(A)

Bromiany (A)

Jednostka

Jtk/100ml

jtk/100ml

jtk/100ml

jtk/1ml

mg Pt/dm3

NTU

-

|jS/cm

stopieti
rozclenczenia

stopieri
rozcieiiczenia

|jg/dm3

(jg/dm3

mg NO3/dm3

mg NO2/dm3

mg/dm3

pg/dm3

Kod

011a

01 3a

015a

025a

051 b

052a

054a

057a

059a

061a

103a

104a

110b

111b

114b

115a

Znak Wynik" NiepewnoW

= 0 [0-7]*

"= ^0 '[0-7]*

= 0 [0-7]*

6 [3-14]*

< 2
2 ±1*

< 0,20

0,20 ±0,04*

= 7,1 ±0,2*

= 765 ±31*

< 1

< 1

< 1,2
1,2 ±0,3*

< 1,2
1,2 ±0,2*

17 ±2*

< 0,02
0,02 ±0,01*

= 0,09 ±0,01*

< 5,0
5,0 ±1,0*

Warto56 parametryczna

(Ml

O13'

0

0

Bez nleprawidtowych

zmian141

Akceptowalna przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych

zmian151

Akceptowalna przez
konsumentow 1 bez

nleprawidtowych zmian.
Zalecany zakres
wartosci do 1 ,0

6,5-9,5

2500

Akceptowalny przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian.

Akceptowalny przez
konsumentow i bez

nieprawidtowych zmian.

5,0

10

50|6)

0,50(B1

1,0

10(7)

Identyfikacja metody

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

P~N-EN ISO 7899-2:2004

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

PN-EN ISO 6222:2004
Metoda posiewu wgtebnego

PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metoda nefeiometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

PN-EN 27888:1 999

PN-EN 1622: 2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

PN-EN 1622:2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r.

PN-EN ISO 11 969:1 999

PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PB/OB&25 wydanie 1 z 31. 10.2008 r.

PN-EN ISO 15061:2003
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2./(f 94 .2022 Kielce, dnia: LULL -\L- I 3

Chlorki (A)

Chrom og. (A)

Cyjanki (A) (P)

Fluorki (A)

Glin(A)

Kadm (A)

Magnez (A)

vlangan (A)

Miedz (A)

Nikiel (A)

OI6w (A)

Rte6 (A)

Selen (A)

Siarczany (A)

Sod (A)

Twardosc ogolna (A)

Zelazo ogolne (A)

S- endosulfan (E) (A)

d-endosulfan (E) (A)

(J-endosulfan (E) (A)

Amonowy Jon (A)

1 ,2-dichloroetan (A)

Benzen (A)

Benzo(a)piren (A)

Benzo(b)fluoranten (A)

Benzo(ghi)perylen (A)

Benzo(k)fluoranten (A)

Bromodichlorometan (A)

Chloraminy

6-HCH(E)(A)

Dibromochlorometan (A)

lndeno(1 ,2,3-c,d)piren (A)

y-HCH (E) (A)

£ pestycydow (E) (A)

Tetrachloroeten (A)

Tribromometan (bromoform) (A)

Trichlorometan (chloroform) (A)

Trihalometany -ogolem (£ THM) (A)

Utlenialnosc (A)

mg/dm3

Mg/dm3

pg/dm3

mg/dm3

pg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

mg /dm3

mg /dm3

mg

CaCOj/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

pg /dm3

Mg /dm3

mg NH4/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

|jg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

Mg/dm3

pg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

Mg/dm3

mg/dm3

121b

123a

126a

133b

136a

139a

141b

142a

143b

145a

146a

149a

150a

151b

154b

161b

170a

178a

179a

180a

181b

207a

229a

230a

231a

232a

233a

238b

240b

250a

255b

280a

292a

308a

319a

324b

328b

332a

333b

35 ±4*

< 5
5 ±1*

< 5
5 ±r

= 0,10 +0,01*

< 20
20 ±2*

< 0,5
0,5 ±0,1*

10 ±2*

< 2
2 ±1*

< 0,05
0,05 ±0,01*

< 3,0
3,0 ±0,4*

< 2
2 ±1*

< 0,30
0,30 ±0,04*

< 1,0
1,0 ±0,1*

64 ±6*

= 13,7 ±1,4*

= 420 ±21*

< 40
40 ±6*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,001*

« 0,07
0,07 ±0,01*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,10
0,10 ±0,03*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

= 0,06 ±0,01*

< 0,006
0,006 ±0,002*

= 0,0014 ±0,0002*

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

< 0,0010
0,0010 ±0,0002*

= 1,4 ±0,2*

< 0,5
0,5 ±0,1*

250

50

50

1,5

200

5,0

7-125181

50

2]0(9)i(10)

20w

10'91

1,0

10

250

200

60-500111'

200

0,10

0,10

0,10

0,50

3,0

1,0

0,010

-

-

-

0.015'12'

0,5<12>

0,10

-

0,10

0,50'131

-

-

0,030|12)

100(7)i(14)

5,0

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-EN ISO 15586: 2005

PN-80/C-04603/01

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-EN ISO 12020:2002

PN-EN ISO 15586:2005

PN-C-04554-4:1999 Zata.cznik A

PN-EN ISO 15586:2005

PN-ISO 8288:2002 metoda A

PN-EN ISO 15586: 2005

PN-EN ISO 15586: 2005

PN -EN ISO 12846: 2012+Ap1:2016-07

PB/OBI/05wydanie 2 z 09.07.2018 r.

PN-EN ISO 1 0304-1 :2009+AC:201 2

PN-ISO 9964-1 :1994 + Ap1 :2009

PN-ISO 6059:1999

PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-C-04576-4:1994 p.6a

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/22 wydanie 1 z 06. 10.2008 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/39 wyd. 1 z 29. 03.201 8

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/06 wydanie 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PN-EN ISO 8467:2001
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opi awu^.ual IlcJ. u-is.yut>i.2. .2022 Kielce, dnia: 2022-12- 15
X Wieloplerscieniowych
weglowodorow aromatycznych (A)

p,p- DDT (E) (A)

£ trichloroetenu i tetrachloroetenu (A)

cc-HCH (E) (A)

P-HCH (E) (A)

Trichloroeten (A)

Cypermetryna (E) (A)

HCB (E) (A)

A-cyhalotrin (E) (A)

Malation (E) (A)

Heptachlor (E) (A)

Chloropiryfos (E) (A)

Procymidon (E) (A)

Bifentryna (E) (A)

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

pg/dm3

334a

337a

338a

341 a

342a

350a

361 a

371 a

372a

384a

393a

609a

677a

678a

< 0,0025
0,0025 ±0,0008*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 1,0
1,0 ±0,2*

< 0,006
0,006 ±0,001*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

< 0,006
0,006 ±0,002*

Oi10(i6)

0,10

10

0,10

0,10

-

0,10

0,10

0,10

0,10

0,030

0,10

0,10

0,10

PB/OBS/06 wydanle 1 z 31 .08.2005 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PN-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2

PB/OBS/20 wydanie 3 z 1 0.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

jtk - jednostkl tworza.ce kolonie

(1) - w przypadku podania jednej wartosci dolna wartosc zakresu wynosi zero

Pl - wartosc parametryczna wg rozporza_dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. W sprawie jakosci wody przeznaczone] do spozycia przez ludzi

(Dz.U. z2017r., poz. 2294}
(31 - Dopuszcza si? pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykryoia bakterii grupy coll < 10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykona6 badanie parametru

E.ooli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust. 4 rozporza.dzenia.

141 - Zaleca sie, aby ogolna liozba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodocia.gowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

|5' - Poza.dana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm3

161 - Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 & 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja.: stezenie azotanow (NO3) i azo.tynow_(iJO2) w mg/dm3.

Stezenie azotynow w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodocla.gowej lub Innych urzadzeri dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm3.

P1 - W miare moziiwosci bez ujemnego wprywu na dezynfekcje powinno dazyc si? do osia.gniecia nizszej wartosci.
te> - Nie wi?cej niz 30 mg/dm3 magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wieksze od 250 mg/dm3. Przy nizszej zawartosci siarczanow

dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm3; wartosd zalecana ze wzgiedow zdrowotnych - oznacza, ze jest pozqdana dla zdrowia

ludzkiego, ale nie nakteda obowlazku uzupetniania mlnimalnej zawartosci przez przedsiebiorstwo wodocia.gowo-kanalizacyjne.

<9> _ Wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednla. metoda, pobierania probek z kranu oraz pobranej

w taki sposob, by byte reprezentatywna dla sredniej tygodniowej spozywanej przez konsumentow, z uwzgl?dnieniem okresowych krotkotrwatych

wzrostow stezeii.
I10' - Wartosc dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia, korozyjnq wody dla rur miedzianych.

1111 - Wartosc zalecana ze wzgiedow zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartoso poza.dana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowia.zku uzupetniania,

przez przedsiebiorstwo wodocia.gowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci.

1121 - W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwia.zkami.

I13' - 2 pestycyd6w oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

(14) - Trihalometany -ogolem (2THM) oznacza sume zwiazkow: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan

I15' . Wartosc oznacza sume wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

* - niepewnosc rozszerzona pomiaru podawana po znaku "±", oszacowana jest dla poziomu ufnosci 95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzgl§dnia etapu

pobierania probek. W przypadku rezultatow, podana wartosc niepewnosci dotyczy dolnej/ gornej granicy zakresu pomlarowego metody

** - rezultat badanla w przypadku wartosci "<" lub ">" y, gdzie y-wartosc mezurandu odpowiadaja.ca dolnej/ gornej granicy zakresu pomlarowego metody.

Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednoczesnie granica. oznaczalnoscl tej metody.

(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.
(P) - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zasta.pienla. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spetniaja. wymagania przepisow

prawnych i pozwalaja, na dokonanie oceny zgodnosci.

Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapaohu wynik akceptowalny
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. .2022 Kielce, dnia: 2022 -12- 1 5

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami w ramach opinii i interpretacji:
W badanej probce wody, w zakresie wszystkich badanych parametrow stwierdza sie zqodnosc z wymaganiami
Rozporza.dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).
Uzyskane rezultaty badari oznaczaja., ze otrzymane wyniki znajduja. sie ponizej dolnych granic pomiarowych odpowiednich,
akredytowanych metod. Jednak bazuja.c na:
- potwierdzonej dolnej wartosci zakresu pomiarowego metody
- obliczonej dla dolnej wartosci zakresu pomiarowego metody wartosci niepewnosci rozszerzonej
- interpolacji uzyskanego rezultatu do dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody
- biora.c pod uwage wartosc NDS wynikaj^ca. z Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) mozna stwierdzic, ze uzyskane rezultaty sa. nizsze od wartosci
dopuszczalnej w ww. akcie prawnym. Stwierdzenie to uwzglednia zastosowana. zasade podejmowania decyzji
oparta. na prostej akceptacji wg ISO/IEC Guide 98-4:2012, gdzie ryzyko btednej akceptacji/btednego odrzucenia wynosi
50 % w przypadku wynikow zblizonych lub rownych granicy wymagania.
Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wyta.cznie oznaczeri, dla ktorych wartosc parametryczna zostata okreslona w/w rozporza.dzeniu.

Autoryzowat:

KierowHik Oddziatu
Badari Hig»n/§todowiskari

Elzbiefa Slusarczvk

Zatwierdzii: Kierownik
DziahiLaBoraB

__

Dorota Gtadkiewicz

OSwiadcza s/g, ze:

1. Wyniki/ rezultaty badari odnosza. si? wyta.cznie do badanej probki.
2. W przypadku probek pobieranych i badanych przez Laboratorium
dane dotycza.ce probki, moga.ce miec wptyw na waznosc wynikow ( w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badari) zostaty podane przez Klienta,
wyniki badari dotycza, probek pobranych i badanych, niepewnosc wyniku (jesli podano) uwzglednia etap pobierania probek.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotycza,ce probki
(w tym moga.ce bezposrednio wpfywac na waznosc wynikow: sposob pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badari)
zostaty podane przez Klienta, wyniki badari dotycza. wyta,cznie otrzymanych i badanych probek, niepewnosc wyniku (jesli podano) nie uwzglednia pobierania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze bye powielane inaczej, jak tylko w catosci.
5. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badari.
6. Niniejsze sprawozdanie zostato sporza.dzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.
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Wojewodzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAL LABORATORYJNY

OJDDZIAfc BADAtf HIGIENY SRODOWISKA
ul. Jagiellofiska 68, 25-734 Kielce

www.gov.pl/wsse-kieloe
e-mail: Iab,srodowlsko.wsse.kielce@sanep!d,gov.pl
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fas 413451873

Nr s p r a w o z d a n l a : L H S . 9 0 5 1 . 2 . / 6 & Q .2022 Kielce, dnla: 2Q22 -12- 2 1

KOREKTA DO SPRAWOZDANIA Z BADA^f nr LHS.90S1.2.1492. 2022 z dnla 15,12.2022

Badane pafametry

Azotany(A)

Jednostka

mg NO3/dm3

Kod

110b

2nak Wynlk" NlopcvinoSiS*

= 37 ±4*

Warto56 parametrycxna
H.«)

SO16'

tdentyflkacja metody

PN-EN ISO 103Q4-1:2009+AC:2012

* - nlepewno^6 rozszerzona pomiaru podawana po znaku "±", oszacowana jest dla poziomu ufnofci 95% i wspoiozynnika rozszerzenia k=2, nle uvvzgl?dnia etapu

pobieranla probek. W przypadku rszultatow, podana wartoso nlepewnoscl dolyozy dolnej/ g6rne] granlcy zakresu pomiarowego metody

** - rezultat badania w prz îadku wartosci "<* lub ">" y, gdzie y -wartosi mezurandu odpov/jada]a.ca dolnej/ gornej granlcy zakresu pomiarowego metody.

Dolna granica zakresu pomiarowego rnetody jest jednoozesnle granlca. oznaczalnosol tej metody.

Autoryzowa); Zatwierdztt:

J022 -12- 2

Oiwlsdcza st$, ie;
1. Wynlkl/ razultaty badari odnosza. sif. wy)a.oznle do badansj probkl.
2. W przypadku probek pobieranych I badanyoh przez Laboratorlum
dane <Jotyoza.oe pfdbkl, mog^oe mlec wplyvv na waznos6 \vynik6w (w tym punkt pobrania oraz Identyflkaoja oblekiu badan) zostaiy podane przez Klienta,
wynlk! badari dotycza. probek pobranych I badanyoh, ntepawnos<5 wyniku (Jesll podano) uwzglednla elap pobleranla probsk.
Laboratorlum nle portosl odpowledzlalnoiol za informaoje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczaee prdbkl
(w tym mogsjce bezpoSrednfo wpfywad na wazno^d wynlk6w: sposob pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, oblskt badart)
zostaiy podane przez Klienta, wynlki badart dotyczq wyf^oznie otrzymanych I badanych pr6bek, nlepewnos6 wynlku (jesil podano) nle uwzglednla pobleranla.
Laboratorlum nle ponosl odpowiedzlalnoSci za Informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez plsemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nle moze by4 powielane Inaozej, |ak tylko w caloscl.
5. Kllentowl przysluguje prawo reklamacjl w termlnle 14 dnl od daty otrzymanla sprawozdanla z badart.
8. Nlnlejsze sprawozdanie zostaio sporz^dzone vv 3 egzemplarzaoh, z ozego 2 otrzymuje Kllent a 1 pozostaje w Laboratorium.

Strona 1 z 1 Za^cznlk 1a do PO-02 obowia.zuje od dnla 2S.07.2022r.


