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sPRAWozDANlE z BADAŃ NR 1547l2o22.w-2

Zleceniodawca:
Po ls ki Związek Dzi atkowców

Stowarzyszenie ogrodowe Rodzinny ogród Działkowy,,Słoneczna Polana''
Pawlikowice 8'tA
95-200 Pabianice

Próbka pobrana p|zez|
Z!eceniobiorcę

Próbkobiorca: Adam Stawski

Adres pobrania probki:
95-200 Pabianice, Pawlikowice 814

Miejsce pobrania próbki:
Rodzinny ogród Działkowy ,,Słoneczna Polana''- Działka nr 85. kran czerpalny

Metoda pobrania próbki:
PN-lSO 5667-5:2017-10

PN.EN lso 19458=2007 z vvył. p.4,4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6

Rodzaj próbki:
Woda przeznaczona do spożycia przez|udz.

Próbka jednorazowa

Data pobrania probki:

Data rozpoczęcia badań:

Data zakończenia badań:

Laboratorium posiada zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wŁodzi na wykonywanie analiz
wody pzeznaczonejdo spożycia pzez|udzi.DecyĄa PPiS-HK.9022,24'65'2021'AS z dnia 29J2.2021.
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Wyniki badań

Lp. Rodzaj oznaczenia Jednostka
oznaczenta Procedury badawcze Wyn ik l l ) /

Rezultatl2)

Niepewnośó pomiaru

2), 3)

1)Wańość

dopuszczalna

4
I

Baruva
Metoda spektrofotometryczna

mg/l PN-EN ISO 7887:2012+
Ap1:2015 metoda C

1 5 t 2 1 5t18o/o -a)

2" MętnośÓ
Metoda nefelometryczna

NTU PN-EN ISA 7027 -1:201 6-09 0,4211) 21%o 1r)

3. pH
Metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012 A  0 1 1 ) t0,1 6,5-9,5

4 .
Przewod nośÓ eIektryczna
właściwa
Metoda konduktometrvczna

pS/cm
w 25oC

PN-EN 27888:'1999 32111',) 4% 2500

5.
Zapach
Metoda pelna parzysta wyboru
niewvmuszoneoo

TON PN-EN 1622:2006. <112\ -a)

o .
Smak
Metoda pelna parzysta wyboru
niewvmuszoneoo

TFN PN-EN 1622:2006* <112) -a)

7. Amonowy jon
Metoda spektrof otometry czna

mg/l PN-ISO 7150-1:2002 <0,0312) 0,03r29% 0,50

8. Azotyny
Metoda spektrofotometryczna

mg/l PN-EN 26777:1999 <0,02312) 0.023!60/o 0,505)

9 .
Mangan
Metoda absorpcyjnej spektrometrii
atomowej z atomizaĄą
elektrochemiczna (ETAAS)

ps/l PN-EN ISO 15586:2005 44,911\ 27o/o 50

10 . Że|azo
Metoda spektrofotometryczna

pg/l PN-ISO
6332:2001+Ap1:2016 64,711) 18%o 200

11 Liczba bakterii grupy coli
Metoda filtracji membranowej

jtU'l00ml
PN-EN ISO 9308-1 :2014-12
PN-EN ISO 9308-1:2014-
12141:2017-04

0 7)

12 . Liczba Esch e rich i a col i
Metoda fi ltracji membranowej Itk/100m1

PN-EN ISO 9308-1 :201 4-12
PN-EN ISO 9308-'l :20't4-
12141:2017-04

0 0

13 .

ogÓ|na Iiczba
mikroorganizmÓW w 22oC
Metoda płytkowa (posiew Wgłębny) na
agarzez ekstraktem drożdżowym po
72h

jtk/1ml PN-EN ISO 6222:2004 15 [10-23]
bez

nieprawidłowych
zmian 8)

:nak < : dotyczy rezu|tatu parametru poniżej doInej granicy oznaczaInoŚci.jednoczeŚnie będącq dolną 9ranicq akredytacji.
- badania nie objęte zakresem akredytacji, |aboratorium dek|aruje spelnienie Wymagań normy PN.EN |so/|Ec 17o25:2o18-o2;
") - akceptowa|ne przez konsumentów bez nieprawidłowych zmian.
1)Wartości dopuszcza|ne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 | (Dz. U' 2017 poz' 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
orzezludzl
2)Przy wynikach pomiaru podano niepewność. Niepewność podana jako pzedział ufności na poziomie 95% prawdopodobieństwa, przy wspolczynniku rozszerzenia k=2, z
uwzg|ędnieniem niepewności lt,tiązanej z pobieraniem próbek
3)Podana rozszerzona niepewnoŚć pomiaru została oszacowana zgodnie z |so 19036 i opłera się na niepewności standardowej pomnożonej przez wspÓlczynnik pokrycia
k= 2 zapewniajqc poziom ufności około 95 vÓ, z uwzg|ędnieniem niepewności związane] z pobieraniem próbek.. złożoną niepewność stindardow{ uznino za równą
odchy|eniu standardowemu odtwarzaIności wewnątrzIaboratoryjnej.
5) Warunek: lazotanyl/5o+lazotyny]/3 ś 1 ' gdzie Wańości W nawiasach kwadratowych oznaczĄą'. stężenie azotanów (Noa)
i azotynów (Noz) w mg/|. stężenie azotynóW w Wodzie uzdatnionej Wprowadzonej do sieci wodociągowej |ub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczaó wańości
0,10 mg/|.
6)za|eca się, aby ogó|na |iczba mikroorganizmów nie przekraczała: . 1oo jtld1m| W Wodzie Wprowadzanej do sieci wodociągowej - 2oojtw1m| W kranie konsumenta.7)Warunkową przydatnośĆwody do spożycia, o której mowaw ust. ,l pkt3 Rozporządzenia Ministra żdrowiazdnia 7 jiudnii 2O1ź r(Dz.U,2017 poz.2294)wsprawie
jakości wody przeznaczonĄ do spożycia pr^ez|udzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzi{\ przypadku stwierdzenia pzekroczenia w badinej próbce
wody wskaŹnikowych parametrów mikrobio|ogicznych przy jednoczesnym Wykonaniu, w przypadku przekroĘzĘnia Wartości parametryćznej < 1o jtk (NPL)/1oó m| d|a
parametru bakterie grupy co|i, badań jakości wody wyk|ucza.jących obecnośó W badanej próbce parametĄ Ęcherichia coti i enteiokoki oraz uzninia st\ivierdzonej
niezgodnoŚci za nieistotną, niestwarzaiącą zaqrożenia dIa zdrowia. orzv iednoczesnvm oodieciu odoowiednich d}iałbń naora*".u"n

Data wvkonan ia sprawozdania Pod pis osobv autor\żuiacei sprawozdan ie

20.06,2022 rnedĘ.i*Jif^
of inf. Ivl.r.,.\n"*
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