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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie LA B O RAT O R I U M 
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Sprawozdanie z badań nr SPR/1514/2021 

POW CIE CW TRUM 
AKRE DYTACJI 

■ AB 862 

Zleceniodawca Numer zlecenia Data zlecenia 

Zakład Komunalny Sp. z o.o. ZU560/2021 

63-308 Giza/ki , Wrzesińska 17 

Próbka nr 171/06/2021 

Próbka pobrana przez Zleceniodawcę 
Miejsce pobierania próbki: SUW Gizałki-woda uzdatniona 
Osoba pobierająca: Zleceniodawca 
Stan próbki: prawidłowy 
Rodzaj próbki: Jednorazowa 

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjęcia próbki 

Próbka wody pobrania próbki: do laboratorium: 
15.06.2021 00:00 15.06.2021 

Wyniki badań 

Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność Wartość Metodyka badawcza 
pomiaru pomiaru dopuszczalna 

Barwa mg/I 12 4 . PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ 
25.09 .2011 r. 

Uwagi do próbki nr 171/06/2021 

•akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg PUi) . 

N. badania nieakredytowane, 
A • badania akredytowane, 
Z • badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie. 

..; 

Wodociągó; i Ka~ah2;acji Sp. z o.o. 
w Jarocinie .. 

63-200 Jarocin, Cielcza ul GaJowka 1 
NIP 617-17-21 -399, REGON 250737209, KRS 0000116269 

LABOR ATORII IM 

Koniec sprawozdania 1 B CZE. 702! 

15.06.2021 

Data rozpoczęcia 
badań: 

15.06.2021 
Data zakończenia 
badań : 

15.06.2021 

Uwagi 

. 

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badań w ramach kontroli jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Wynik badania podano wraz z niepewnością rozszerzoną pomiaru U, współczynnik rozszerzenia k=2 1 poziom ufności 95%. Niepewność dla pomiarów fizykochemicznych wyliczono zgodnie z 

wymaganiami dokumentu EA-04/16. Niepewność badań mikrobiologicznych podano zgodnie z PKN-IS0/TS 19036:2011 . W przypadku badań mikrobiologicznych pobranych przez Zleceniobiorcę 

niepewność pomiaru uwzględnia niepewność związaną z etapem pobierania próbek. Niepewność badań mirobiologicznych wyrażona jest w wartościach rzeczywistych w przedziale od - do. 

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ":>" oznacza, iż jest to wynik powyżej zakresu pomiarowego w zakresie 

akredytacji Laboratorium. Dla wyników poniżej zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewności. 

Wartość dopuszczalną podano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody 

przeznaczonej do spożycia Jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 

przypadku wody na pływalniach Jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach. . 
W przypadku wód powierzchniowych i podziemnych jest to Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo 

do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonaną przez Laboratorium usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania wyników badań. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę. 

Doi<urnent jest własnością Przeds i ębiorstwo Wodociągów i l<allalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie LAB O RAT O R I U IVi. www.labrnaster.pl 

Zalm1nia się kopiowania. rozpowszcc!in iania i dokonywania zmian bez zgody Wiaśc:iciela. 

Strona ·i/1 Sprawozdanie nr SPR/'I 5·1 <1 /2021 Załącznik ni' 22 do PZ - 03 Wydanie 1 z dnia 14.11 .20Hl 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie LAB O RAT O R I U M 

Cielcza, ul. Gajówka 1 
63-200 Jarocin 
tel. (62) 747 7317 

Sprawozdanie z badań nr SPR/1515/2021 

Pti l SII.U: CHH li UI.I 
A(IH DVUCJI 

■ AB 862 

Zleceniodawca Numer zlecenia Data zlecenia 

Zakład Komunalny Sp. z o .o. ZL/560/2021 15.06.2021 

63-308 Gizałki , Wrzesińska 17 

Próbka nr 172/06/2021 

Próbka pobrana przez Zleceniodawcę 
Miejsce pobierania próbki: Urząd Gminy Giza/ki 
Osoba pobierająca: Zleceniodawca 
Stan próbki: prawidłowy 
Rodzaj próbki: Jednorazowa 

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjęcia próbki Data rozpoczęcia 

Próbka wody pobrania próbki: do laboratorium: badań: 

15.06.2021 00:00 15.06.2021 15.06.2021 
Data zakończenia 
badań: 

15.06.2021 

Wyniki badań 

Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność Wartość Metodyka badawcza Uwagi 

pomiaru pomiaru dopuszczalna 

Barwa mg/I 11 3 . PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ -
25.09.2011 r. 

Uwagi do próbki nr 172/06/2021 

•akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg Pt/I) . 

• : , .c..1.., -... .::. 1~1,J j .... . l;f , 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Jarocinie 

Data i podpis osoby autoryzującej: 

N - badania nieakredytowane, 
A - badania akredytowane, 
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie. 

63-200 Jarocin, C1elcza ul. Gajówka 1 
NIP617-17-21-399, RE GON 250737209 KRS0000116269 

LAB'W .;T OR II. JM 

Koniec sprawozdania 1 c-1 r7~ ?n?·l 

Laboratorium 

-Falyf!r. 

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 45012020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 1012021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badań w ramach kontroli jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Wynik badania podano wraz z niepewnością rozszerzoną pomiaru U, współczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufności 95%. Niepewność dla pomiarów fizykochemicznych wyliczono zgodnie z 

wymaganiami dokumentu EA-04116. Niepewność badań mikrobiologicznych podano zgodnie z PKN-ISOITS 19036:2011. W przypadku badań mikrobiologicznych pobranych przez Zleceniobiorcę 

niepewność pomiaru uwzględnia niepewność związaną z etapem pobierania próbek. Niepewność badań mlrobiologlcznych wyrażona jest w wartościach rzeczywistych w przedziale od - do, 

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, Iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iż jest to wynik powyżej zakresu pomiarowego w zakresie 

akredytacji Laboratorium. Ola wyników poniżej zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewności. 

Wartość dopuszczalną podano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca, W przypadku wody 

przeznaczonej do spotycia jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 

przypadku wody na pływalniach jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach. 

W przypadku wód powierzchniowych i podziemnych Jest to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo 

do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonaną przez Laboratorium usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania wyników badań. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę. 

Oo:wment jest wfasr.ością Prze(1siębiorstwo Wodociągów i l<am1lizncji Sp. z o.o. w Jarocinie LA 8 OR A TO R I U iVI. www. labmaster.pl 

Zabrania się :,opiowania . rozpowszecimiania i dolconywania zmian bez zgody Wi<1ściciela. 
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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie LAB O RAT O R I U M 

Cielcza, ul. Gajówka 1 
63-200 Jarocin 
tel. (62) 747 7317 

Sprawozdanie z badań nr SPR/1516/2021 

POt UI [ CEN TII UM 
AKIU OYTACJI 

■ AB 862 

Zleceniodawca Numer zlecenia Data zlecenia 

Zakład Komunalny Sp. z o.o . ZL/560/2021 15.06.2021 

63-308 Giza/ki , Wrzesińska 17 

Próbka nr 173/06/2021 

Próbka pobrana przez Zleceniodawcę 

Miejsce pobierania próbki: Budynek mieszkalny Abramowicz- Gizałki 

Osoba pobierająca: Zleceniodawca 

Stan próbki : prawidłowy 
Rodzaj próbki: Jednorazowa 

Badane medium: Metodyka pobierania: Metoda pobierania: Data i godzina Data przyjęcia próbki Data rozpoczęcia 

Próbka wody 
pobrania próbki: do laboratorium: badań: 

15.06 .2021 00:00 15.06.2021 15.06.2021 

Data zakończenia 
badań: 

15.06.2021 

Wyniki badań 

Oznaczenie Jednostka Wynik Niepewność Wartość Metodyka badawcza Uwagi 

pomiaru pomiaru dopuszczalna 

Barwa mg/I 11 3 
. PB-23 Wydanie 3 z dnia AZ 

25.09.2011 r. 

Uwagi do próbki nr 173/06/2021 

•akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian (pożądana wartość tego parametru w wodzie u konsumenta do 15 mg PUi). 

Wodociągów i Ka nlizacj i Sp. z o. 
w Jarocinie 

Data i podpis osoby autoryzującej: 

63-200 Jarocin , C1el~za L" Gajówka 

NIP 617-17-21 -399, REGON ?' 07.l??OS ·~,-.:; U'001162' 
LAB OR.-• '"C q 11 ; • , 

KJen, rfum 

Ewe/i -Fatwa ............................................. '.('-................. . 

Koniec sprawozdania ·1 & CZE. zu21 

N - badania nieakredytowane, 
A - badania akredytowane, 
Z - badania zatwierdzone przez PPIS w Jarocinie. 

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Jarocinie Decyzja nr 450/2020 z dnia 02.06.2020 r. oraz Decyzja nr 10/2021 z dnia 02.02.2021 r. do prowadzenia badań w ramach ko~troll jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez Judzi. 

Wynik badania podano wraz z niepewnością rozszerzaną pomiaru U, współczynnik rozszerzenia k=2, poziom ufności 95%. Niepev.mość dla pomiarów fizykochemicznych wyliczono zgodnie z 

wymaganiami dokumentu EA-04/16. Niepewność badań mikrobiologicznych podano zgodnie z PKN-IS0/TS 19036:2011. W przypadku badań mikrobiologicznych pobranych przez Zleceniobiorcę 

niepewność pomiaru uwzględnia niepewność związaną z etapem pobierania próbek. Niepewność badań miroblologlcznych wyrażona jest w wartościach rzeczywistych w przedziale od - do. 

Wynik podany ze znakiem "<" oznacza, iż jest to wynik poniżej zakresu akredytacji Laboratorium. Wynik ze znakiem ">" oznacza, iż jest to wynik powyżej zakresu pomiarowego w zakresie 

akredytacji Laboratorium. Dla wyników poniżej zakresu akredytacji, Laboratorium nie podaje niepewności. 

Wartość dopuszczalną podano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w badanym zakresie lub decyzjami administracyjnymi jakimi dysponuje Zleceniodawca. W przypadku wody 

przeznaczonej do spożycia jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dziennik Ustaw poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 

przypadku wody na pływaln iach jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dziennik Ustaw poz. 2016) w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach . 
. 

W przypadku wód powierzchniowych i podziemnych jest to Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. (Dziennik Ustaw poz. 1178) w sprawie form I sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Zleceniodawca ma prawo 

do wniesienia skargi na Laboratorium. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji na wykonaną przez Laboratorium usługę w terminie 14 dni od daty otrzymania wyników badań. 

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobierania próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę. 

Dok Ll rnen t jest własnością Pr2ed siębiorsiwo Wodociąg ów i I,2.na lizacji Sp. z o .o. w Jarnc inie L AB O RAT O R I U h/1. www. labrn aster. p l 

Zabra nia się i(o p iowE,nia . rozpowszechnian ia i d okonywania z mian bez zgody Właścicie l a . 
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