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Zalqcznik nr l8 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiQzywania 07.02.2022

Wojew6dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bialymstoku. Dzial Laboratoryjny
15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8

tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99

t
Sprawozdanie N r LPW. 905 1. 93 2. 20 22.57 06.LL94

Biatystok, dnia 04.LL.2022

email : wsse, bialystok@saleBi4gov.
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Najwy2sza
dopuszczalna

wartoSi 1

AB 311

Nazwa i adres klienta: Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajndwce, 17-200 Hajn1wka, ut. J. pitsudskiego 10
Pr6bki dostarczyl: pracownik PSSE w Hajn6wce
Data/Godzina przyjgcia pr6bek do badafi: 02.LL.20ZZ l LZ:30

Opis pr6bki:

Pr6bkg wody dostarczono wraz z protokolem nr 42lHKl2005Pl22 zawierajqcym dane:
-nazwa urzqdzenia lub ir6dla wody: wodociqg tosinka
-miejsce pobrania pr6bki Kowela nr 31, odbiorca indywidualny, zawdr czerpalny w kuchni
-rodzaj wody: woda przeznaczona do spo2ycia
-pr6bkg pobral: Sieciarek A. pracownik PSSE w Hajn1wce, zgodnie z: PN-ISO 5667-5:2017-10
-data/godzina pobrania pr6bki 02.11.2022 / 09:30
Stan pr6bki: Stan pr6bki bez zastrze2ei

Data wykonania bada6: A2.1L.2022 + 07.LL.2022
Ninieisze sprawozdanle z badafi/pomlardw 2awlera wynlki badai objqte zakresem akredytaol oraz badai nleakredytowanych. Wynlkl spoza zakresu akredytacji spelniajqce
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oznaczone sE lnerq - N

Kod pr6bki s706lLL94|LPWlNl27

ffill
Rodzaj pr6bki

WYNIKI BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Procedura badawcza Jednostka

PN-EN ISO 7887:2012+Ap 1:2015 metoda C mg/l Pt

Jednorazowa

Nazwa oznaczenia

Barwa

Wynik badania

5+2
!-l

Mgtno56 PN-EN ISO 7027-L:2016-09 pkt 5.3 NTU

PN-EN ISO 10523:2012

0,28 + 0,07 -2

5+9,5

2500

Stq2enie jon6w
wodoru (oH')

P'"*91T1_"_!I1_T.' __
Zapach N

Smak

__l__ r'___l 7,6 * 0,2 (temp. pomiaru 21,6 oC)

464 r 65

6,

PN-EN 27888:1999 US/cm w 25oC i

+l
---J--

PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009 z0

z0N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009

Cel badania: monitoring
1 Wartoia parametryena wg rozpoeadzenla Ministra Zdrowla z dnla 7 grudnla 2017 r. w sprawie jakokl wody paeznaczonej do spo2ycla pzez ludzi (02, U.22017( poz.2294)

2 Parametr w Ww rozporzqdzenlu z prryplsem " Akceptowalny peez konsument6w I bez nleprawldtowych zmlan" dodatkowo dla barwy " Porqdana warto6t tego parametru w
wodzle w kranie konsumenta-do 15 mq/ PVI " oraz doda&owo dla mebolcl " Zalecany zakres wartoscl do 1,0 NTU",
4 TemperahrE pomlaru 21,8 oC. Korekta za pomoca ueqdzenia do kompensacjl wplywu temperafury.
Podana wartoaa nlepewnoscl nle uwzglednla etapu poblerania pr6bki istanowi nlepewno3i rozszezonA przy poziomie ufnoici 95% lwsp6leynnlku rozszezenla k =2
Informacje pozyskane od klienta oznaczono ku6ywE.
W niniejszym sprawozdaniu wyniki badai odnoszE sle wytqcznie do otrzymanej pr6bki.
Bez pisemnej zgody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bialymstoku sprawozdanie nie moie byi powlelane inaczej jak tylko w caloSci.

Klient ma prawo do zloienia skargi w ciEgu 14 dni od daty otnymania sprawozdania.

Laboratorium nle ponosi odpowiedzialnogci za pob6r I transport pr6bkl
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Zalqcznik nr 18 do PO-02/IR-02 wyd 4 Data obowiazywania 07.02.2022

Wojew6d zka stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Bialymstoku. Dzial Laboratoryjny
15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8

tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: wsse.b d

Sprawozdanie Nr 1PW.9051,932.2022.5705.L193 z badafi wody Strona

Bialystok, dnia 04.L1.2022

//r r I r r\ ,tr

AB 311

Nazwa i adres klienta: Pafistwowy Powiatowy Inspektor sanitamy w Hahdwce 17-200 Hajndwka, ul. l. pilsudskiego 10
Prdbki dostarczyl: pracownik PSSE w Hajn6wce
Data/Godzlna pnyjqcia pr6bek do bada6: 02.11.2022 I t2t30
Opis pr6bki:

Pr6bkQ wody dostarczono wraz z protokolem ff 42lHW2OOSpl22 zar,vierajqcym dane:
-nazwa urzedzenia lub irddla wody: wodmieg tosinka
-miejsce pobrania pr6bki sacja uzdatniania wody w Losince, zawdr czeryalny w hali technologicznej
-rodzai wody: woda przeznaczona do spo2fia
-prdbkq pobral: Sieciarek A. pracownik PSSE w Hajndwce, zgodnie z: qN-I5O 5667-5:2017-10
-data/godzlna pobrania pr6bki 02.11.2022 / 09:00
Stan pr6bki: Stan prdbki bez zast-zeiefi
Data wykonania bada6t 02.Lf.2022 + 02.11.2022
Ninlersze sprawozdanie z badai/pomlar6w zawlera wynlki badai objqte zakresem akredytaol oraz badai nleakredytowanych. Wynikl spoza zakresu akredytacji spelnlajqce
wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 ozna@one sq llterq - N

Kod pr6bki s7)sllL93lLPWlNl27
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Rodzaj pr6bki Jednorazowa Najwy2sza
dopuszczalna

warto6i t

Nazwa oznaczenia

WYNIKI BADAilI ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Procedura badawcza lednostka m

PN-EN ISO 7887:20t2+Ap1:2015 metoda C mg/l Pt

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3 NTU

badania

4r2 -2 |

-z 
I0,38 + 0,09

US/cm w 25oC

Stq2enie jon6w
wodoru (oH) PN-EN ISO 10523:2012

o5i elektrycznac PN-EN 27888:1999

pH 7 ,6 t 0,2 (temp. pomiaru 21,8 oC)

492 r 69

Zapach N PB-46 wyd. 1, data wyd, 19.10.2009 ZO

z0

-2

Smak N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009

Cel badanla: monltorlng
1 waftoSt parametryena wg rozporzqdzenla Mlnlslra Zdrowla z dnla 7 grudnla 2017 r, w sprawie jako6ci wody pfleznaczone, do spoiycla Wzez.ludzl (Dz. U.22017t poz.2294)

2 Palamek w Vw rozpotzEdzenlu z przypisem " Akceptowalny peez konsumentdw I bez nleprawldto, ych zmlan" dodatkowo dla barwy " Po2qdana wartosa t€lo parametru w
wodzie w kranie konsumenta-do 15 mq/ PVI " oraz dodatkowo dla mehosci " Zalecanv zakes wartoSci do 1,0 NTU".
. Temperatura pomlaru 22,0 oC. Korekta za pomoca ufladzenla do kompensadl wptywu temperatury.
Podana wartosc nlepewnoicl nle uwzglednia etapu pobierania prdbkl i stanowl nlepewnose rozszeeonE przy poziomle ufnoacl 95% i wspolczynniku roznezenia k =2
Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywq.
w niniejszym sprawozdaniu wyniki badad odnoszq siq \,vylEcznie do otnymanej prdbki.

Bez pisemneJ zgody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemlologicznej w Bialymstoku sprawozdanie nie moie byi powielane lnaczei iak tylko w calosci,

Klient ma prawo do zloienia skargi w ciqgu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ni€ ponosi odpowiedzialnogci za pob6r I transport pr6bki.
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Barwa

Mgtno56

6,5 + 9,5

2500


