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SPRAWOZDANIE Z BADAN PRÓBKI nr 212Z /2017 

wykonanego na podstawie zlecenia nr L-HKiŚ. 702 - 212 /2017Z

Data wydania: 09.03.2017r.
Badanie próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KLIENT: GMINA POPÓW 
ZAWADY
ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów

Osoby autoryzujące: 

w zakresie badań fizykochemicznych:
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Data: 09.03.2f017r.

Sporządzono: 2 egzemplarze 
Klient: 1 egz.
L-HKiŚ a/a: 1 egz.
Klientowi przysługuje prawo reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
Bez pisemnej zgody Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak w całości.
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Sekcja Badań Środowiskowych

Cel i zakres prowadzonych badań:
Celem badań było dostarczenie wiarygodnych wyników służących klientowi dla oceny 
zgodności w obszarze regulowanym przepisami prawa. Zakres badań obejmuje 
parametry wymienione w tabeli na stronie 3.

Opis i identyfikacja obiektu badania:

Rodzaj próbki/liczba analityczna: próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/ 212Z

Miejsce pobrania próbki: Ujecie - studnia woda podawana do sieci 
(według oświadczenia Rębielice Królewskie, ul. Szkolna
próbkobiorcy)

Nr protokołu urzędowego pobrania próbki:

Temperatura wody i czas pobierania próbki:^

Data i czas:1}
- pobrania próbki 06.03.2017r. 10 00
- przyjęcia do laboratorium 06.03.2017r. 12 55
- badania w laboratorium

fizykochemiczne 06.03.2017r. 
mikrobiologiczne

Próbkę pobrał i dostarczył: M. Woźniczka - osoba upoważniona przez PPIS w Kłobucku w oparciu o
Instrukcję Roboczą "Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych" Nr 
IR/NS-BW/02 - wydanie 3 z dnia 21.12.2015r.

Stan próbki w chwili przyjęcia do badań: dobry

Informacje dodatkowe:

n temperaturę wody oraz czas: pobrania, przyjęcia, badania próbki podawać jeśli jest to wymagane metodyka badania
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Sekcja Badań Środowiskowych

W ynik badania param etru  fizykochemicznego próbki wody

Lp. Badany parametr
Metodyka badawcza

Jednostka

Wynik, niepewność wyniku**
Informacje dodatkowe Dopuszczalne zakresy 

wartości***Liczba analityczna 
212Z

1 Azotany1*
PN-82./C-04576.08

mg/1 77,2±7,7 50

1) oznaczenie wykonane na podstawie wycofanej normy bez zastąpienia
**W badaniach fizykochemicznych niepewność wyniku oznacza niepewność rozszerzoną metody dla współczynnika rozszerzenia k=2 i 
poziomu ufności w przybliżeniu 95%. Niepewność wyniku nie uwzględnia niepewności związanej z poborem i transportem próbki.

***Dopuszczalne zakresy wartości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości w>ody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r. poz. 1989)

Opracował:
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