
slWŁą
85 732 60 11 Fax:85 740 48 99 email:

Sprawozdanie Nr LPW.9051.1127.2015.1485 z badań wody

dnia 2015-09-03

Nazwa i adres klienta: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp,z o.o. 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Kąowej 26

l.p§Ą

ffij
AB 311

RPW28051/2015
klient

Data/Godzina pzyjęcia próbek do badań 2015-09-02 l t2:45
opis próbki:
Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKl712015 zawieraiacym dane:
-nazwa urzadzenia lub źródła wody wodociaq siemiatycze
-data/godzina pobrania oróbki 2015-09-02 / 08;30
-Próbkę pobrał: Dobrowolska K. zgodnie z PN-ISO 5667-5:2003

Stan próbki bez za*ęeżeń
Data wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-02

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych, Wyniki spoza zakresu
akredytacji oznaczone są literą - N

załącznik nr 18 do Po{2/IR42 Wyd 2 Data obowiązywania 16.07.2012

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny
15-099 BiaĘstoĘ ul. Legionowa 8

zlecenie nr:
Próbki dostarczył:

Kod próbki L485|LDWlz

NajWyższe
dopuszczalne

stężenie**

Miejsce pobrania próbki
SiemiaĘcze, ul. Spottowa 16

SUW, zawór czerpalny w hali głównej za
zbiornikiem uzdatniania

Rodzaj wody
woda pzeznaczona do spożycia

Rodzaj próbki Jednorazowa

WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

Nazwa oznaczenia procedura badawcza Jednostka miary Wynik badania

Barvva **** PN-EN ISO 7887:20t2 metoda C mq/lft 11 i3
Mętność **** PN-EN ISO 7027;2003 rozdzial 6 NTU poniżej 0,5 ]-

pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,9 * 0,2 (temp, pomiaru 21,1 oC) 6,5 + 9,5

pzewodność PN-EN 278BB:1999 us/cm W 25oc 390 * 86*** 2500

Zapac1 **** N PB-46 wyd, 1, data wyd, 19,10,2009 z0

smak **** N PB-46 wyd, 1, data wyd. 19.10,2009

Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 m9lI poniżej 0,20 0,50

Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 m9lI 50x

Azotyny PN_EN ISO 10304-1:2009 ms/| 0,50/0.10*

Mangan PN-EN ISO 15586:2005 usl| 50

N
żelazo

PB-83 wyd.2, data wyd. 15.02.2013

vsl| 20o
PN-ISO 6332:2001 pK 7.1

Twardość PN ISO 6059: 1999 mg/l CaCQ 60 + 500

Glin PB-30 wyd, 1, data wyd. 15.02.2013 psl| 200

Cel badania: Do porÓWnania z obowiązująrymi normami

* Warunek: [azotanyy50+[azotyny]/3 < lub = l, gdzie Wartości W nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanóW (No3) i azotynóW (No2) w mg/l. Stężenie azoĘnów w
wodzie uzdatnionei wprowadzonei do sieci wodociaqowej lub innych uządzeń dystrybucii nie może pzekraczać wańości 0,10 mqil,
** Wg rozpoządzenia Ministra zilo\iliaz dnia 29 marca 2007rW sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. Nr61 poz.4t7) zmienionąo rozporządzeniem
z dnla 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 Doz,466\.
***Temperatura pomiaru 20,8 oc. Korekta za pomocą urządzenla do kompensaQi Wpływu temperatury.
**xxparametr w ww rozpoządzeniu z przypisem " Akceptowalny peez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian"

Podana wańość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewnoŚĆ rozszerzoną przy poziomie ufności 95olo i Wspóczynniku rozszeźenia k =2

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WssE W Białymstoku sprawozdanie nie może byĆ powielane inaczej jak Ęlko w całoŚci,
klient ma orawo do reklamacii w ciaou 14 dni od datv otrzvmania sDrawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transpoń próbki.

Autoryzował;

Kii.ii.łt},#i-Jlłi



Nazwa i adres klienta: Pzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, Za&ad Wodociągów i Kanalizaqji, ul,Kościuszki 85
zlecenie nr: RPW28051/2015

Próbkidostarczył: k|ient

DaĘGodzina przyjęcia próbek do badań 2015-09-02 l L2:45
Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKl7 l2OL5
-nazwa uzadzenia lub źródła wody: wodociąg sieciowy Siemiatycze
-data/godzina pobrania próbki 2015-09-02 / 08:30
-Próbkę pobrał: klient

Stan próbki bez zastzeżeń

Data wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-03

załąenik nr 18 do Po02/IR{2 Wyd 2 Dab obowĘzywania 16.07.2012

Wojewodzka stacja sanitarno-Epidemiologiczna w BiaĘmstoku, Dział Laboratofiny
15-099 BiaĘstok, ul. Legionowa 8, tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99 email: sekretariat@wsse,bialystok.pl

SprawozdanieNr LM.9O51.1675.2015.2048

Białstolę dnia 2015-09-03 1 1

zawierająrym dane:

zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007

AB 311

Kod próbki 2048lLMlz

NaJWyższa
doptlszczaln
a wartośćł

Miejsce pobrania próbki
SiemiaĘcze, ul. Spotowa 16, SUW, kran w hali

głównej za zbiomikiem uzdatniania

Rodzaj wody
woda przeznaczona do spożycia

Rodzaj próbki Jednorazowa

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nazwa oznacenia procedura badawcza Wynik badania

Liczba baKerii grupy co|i §tk)
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0

0

Uczba baKerii Escheńchia coli (jtk)
W 100 m| Wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0

0

Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze
sporami) §tk) w 100 ml wody

PB-101 wyd. 1
Data wydania 24,09,ZOt0 0

Liczba paciorkowów kałowyó (Enterokoki)
fitk) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:200Ą 0

Ogólna liczba mikroorganizmów §tk)
w (22x2) oC po 72h w 1 ml wody

PN-EN ISO 62ż2:20O4

Cel badania: do porównania z obowiązujacymi normami.

* Wg rozpolządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakoŚci wody peeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.4t7)zmienionego
rozpoządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).
x*Paramek w Ęw rozpoządzeniu z okreŚleniem ''Bez nieprawidłowych zmian''

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Bez Pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daĘ otrzymania sprawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór itransport próĘ-.I E RtilW I{ i Fi

sexcii aaoą$$obioloprc;r:Ycr

Irrn, hrerko



s§Wą
załąenik nr 18 do PG02^R-02 Wyd 2 oata obowiązywania 16.07.2012

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny
15-099 Białystok, ul, Legionowa B

Fax:85 740 48 99

Sprawozdanie Nr LPW.9051.1L27,20I5.L486 z badań wody

Białystok, dnia 2015-09-03

Nazwa i adres klienta: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o, u-300 siemiatycze, ul, Armii Krajowej 26
Zlecenie nr: RPW28051/2015
Próbki dostarczył; klient
Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-09-02 | t2:45
opis próbki:
Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKt7l2015 zawieraiacvm dane:
-nazwa urzadzenia lub źródła wody wodociaq siemiatycze
-data/godzina pobrania próbki 2015-09-02 / 09:00
-Próbkę pobrał; Dobrowolska K. zgodnie z PN-ISo 5667-5:2003

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data Wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-02
Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu
akredytacji oznaczone są literą - N

AB 311

Kod próbki

Miejsce pobrania próbki

_l486lLPwlz
Siemiatycze - ul. Kilińskiego 87

zawór czerpalny w pomieszczeniu socjalnym

NajWyższe
dopuszczalne

stężenie**
Rodzaj wody

woda przeznaczona do spoĄcia

Rodzaj próbki Jednorazowa

WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCI lEMIczNYcH

Nazwa oznaczenia procedura badawcza Jednostka miary Wynik badania

Barvva **** PN-EN Iso 7887:2012 metoda c mq/lPt 10+3

Mętność **** PN-EN ISO 7027:2003 rozdział 6 NTU poniżej 0,5 1

pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 6,9 t 0,2 (temp. pomiaru 2t,7 oC) 6,5 + 9,5

pzewodność

Zapa6[ ***x N

PN-EN 27888:1999

PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10,2009

us/cm y ]sot- 395 t 87:kł<ł<

z0
T90

§66[ Xł<ł<* N PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009

Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 ms/| ponizej 0,20 0.50

Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009 mslI 50*

Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009 mslI 0,50/0,10*

Mangan PN-EN ISO 15586:2005 p9lI 50

N
żelazo

PB-B3 wyd. 2, data wyd. 15.02.2013
p9l| 200

PN-ISO 6332:2001 pkt 7,1

Twardość PN ISO 6059: 1999 mgll cacą 60 + 500

Glin PB-30 wyd. 1, data wyd. 15.02.2013 psl| 200
cel badania: Do porównania Z obowiązującymi normami

* Warunek: [azotanyy50+[azotyny]/3 < lub = t, gdzie watoŚci W nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azotanóW (No3) i azotynóW (No2) w mg/l. stężenie azotynów w
wodzie uzdatnionei wprowadzonei do sieci wodociąqowe,i lub innych uzadzeń dvstrybucii nie może przekraczać wartości 0,10 mq/l.
x* Wg rozponądzenia Ministra zdro|Niaz dnia 29 marca 2007r W sprawie jakoŚci wody przeznaczonej do spozycia paezludzi (Dz. u, Nr 61 poz,4t7) zmienionego rozpoźądzeniem
z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 r,c,z,466).
*xxTemperatura pomiaru 21,4 oc. Korekta za pomocą uządzenia do kompensacji Wpływu temperatury.
**xxParametr W VW rozpoźądzeniu z prżyplsem " Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian"

Podana WańoŚĆ niepewnoŚci nie uwzględnia etapu pobierania pńbki i stanowi niepewność rozszeźoną pfty poziomie ufności 95olo i współczynniku rozszerzenia k =2

Wyniki odnoszą się Wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WssE W Bialymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
klient ma orawo do reklamacii w ciaou 14 dni od datv otĘvmania sDrawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transpoń próbki.

Autoryzował:
r.,,.-., 

" r.ł łt,l_ łła



załąenik nr 18 ó PG02/!R-02 WYd 2 Data obowiązywania 16.07,2012

Nazwa i adres klienta: Pzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o,o. 1 7-300 Siemiaty cze, 7al<ład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kości uszki 85
Z|ecenie nr: RPW28051/2015

Próbkidostarczył: klient

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-09-02 l t2:45
Opis pńbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKl7 l20L5
-nazwa uzadzenia lub źródła wody: wodociąg sieciowy Siemiatycze
-data/godzina pobrania próbki 2015-09-02 / 09:00
-Próbkę pobrał: klient

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-03

zawieĘącym dane:

zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007

ą"

wojewodzka stacja sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dziai Laboratofiny
15-099 BiaĘstoĘ ul. Legionowa 8

tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 48 99 imail: sekretariat@wsse.bialystok,pl

SprawozdanieNr LM.9O51.1675.2OI5,2O4I

BiarystoĘ dnia 2015-09-03 1 1

AB 3J1

Kod próbki 2049lLMlz

NajWyaa
dopuszczaln
a wartość*

Miejsce pobrania próbki SiemiaĘcze, ul. Kilińskiego 87, pomieszczenie
socjalne

Rodzaj wody
woda przeznaczona do ęoźycia

Rodzaj próbki Jednorazowa

VVYNIKI BADŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nazwa oznaczenia procedura badawcza Wynik badania

Uczba bakteńi grupy coli (jtk)
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-t:20I4 -I2 0

0

Liczba bakterii Escherichia coli (jtk)
w 100 ml wody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0

0

Uczba Clostridium perfringens (łącznie ze
sporami) fitk) w 100 mlwody

PB-101 wyd. 1

Data wydania 24.09.2010 0

Uczba paciorkowców kałowych (Enterokoki)
§tk) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Ogólna liczba mikroorganizmów §tk)
w (22x2)oC w72h w 1mlwody PN-EN ISO 6222:20M *)*

Cel badania: do porównania z obowiązujacymi normami.

* wg rozpoŻądzenia Ministra zdrowia z dnia 29 marca 20o7r łv sprawie jakoŚci Wody pżeznaczońej do spozycia pżez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.4t7)zmienionego
rozpoządzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U. Nr 72 wz.466),
**Parametr w w/w rozporządzeniu z okeśleniem ''Bez nieprawidłowych zmian''

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WSSE w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak Ęlko w całości.
klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedziatności za pobór itranspoń próKit E tsmW |i IF-^"

Sekcii Badań lltPobicloglcztlycl:
Autflryzował:

Irena Ąaracka



załącznik nr l8 do PG02/IR{2 wyd 2 Data obowiązywania 16.07.2012

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w BiaĘmstoku. Dział Laboratoą{ny
i5-099 BiaĘstoĘ ul. Legionowa 8

11 Fax:BS 740

Sprawozdanie Nr LPW.9051.1I27.2015.1487 z badań wody

BiaĘstok,dnia 2015-09-03

Nazwa i adres klienta; Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o,o. 17-300 Siemiatycze, ul, Armii Krajowej 26
zlecenie nr: RPW2805U2015
Próbki dostarczył: klient
Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-09-02 l Lż:45
opis próbki:
Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKl7tZOtS zawieraiacvm dane:
-nazwa urzadzenia lub źródła wody wodociąq siemiatycze
-data/godzina pobrania oróbki 2015-09-02 / 09:30
-Próbkę pobrał: Dobrowolska K, zgodnie z PN-ISo 5667-5:2003
Stan próbki bez zastrzeżeń
Data wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-02

Niniejsze sPrawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych, Wyniki spoza zakresu
akredytacji oznaczone są |iterą - N

AB 31,|

Kod próbki 1487|LDWlz

PB-83 wyd, 2, data wyd. 15.02,2013

PN-ISO 6332:2001 pK 7,1

PN ISO 6059: 1999

PB-30 wyd, 1, data wyd. 15.02.2013

Cel badania: Do poróWnania z obowiązującymi normami

* Warunek: [azotanyY50+[azotyny]/3 < lub = 1, gdzie wartości w nawiasach. kwadratowych oznaczają stężenie azotanów (No3) i azotynów (No2) w mg/l, stężenle azotynów w
Wodzie uzdatnionei Wprowadzonei do sieci Wodociąqowei lub innych uzadzeń dystrybucii nie może pnekraęać wartości 0,10 mq/l.
** Wg rozpoaądzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r W sprawie jakoŚci wody pżeznaczonej do spożycia przezludzi (Dz. U. Nr 61 poz,4l7) zmienionego rozpolządzeniem
z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. u, Nr 72 Doz.466).
**Ęemperafura pomiaru 21,8 oc. Korekta za pomocą uftądzenia do kompensacji Wpływu temperatury.
****Parametr w w/w rozporządzeniu z przypisem " Akceptowalny pzez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian"

Podana waftoŚĆ niepewnoŚci nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewność rozszeżofią prży poziomie ufności 95o/o i wspóczynniku rozszerzenia k =2

Wyniki odnoszą się Wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WssE W Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
klient ma orawo do reklamacii w ciaou 14 dni od datv otrzvmania sorawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transpoŃ próbki.

Autoryzował;

ł{ ! ł.,

NajWyższe
dopuszczaIne

stężenie**

Siemiatycze - ul.Andersa 9
zawór czerpalny w stołówce szkolnej

WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYęNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH

pH l 7,0 i 0,2 (temp, pomiaru 22,0 oC)

402 i 88***

PN-EN ISO 7887:20t2 metoda C

PN-EN ISO 7027:2003 rozdział 6

BaruVa **x*

PN-EN 27888:1999

PB-46 wyd, 1, data wyd. 19.10,2009

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

PN-C-04576-4:1994 
_

PN-EN ISO 10304-1:2009

PN-EN ISO 10304-1:2009 0,50/0,10*

PN-EN ISO 15586:2005

.§skeji §aili; ;:, T,j:d; i llehy



załą@ik nr 18 do PG02/IR{2 wyd 2 Dab obowiązywania 16,0.2012

Nazwa i adres klienta: PJzedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze, Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul.Kościuszki 85

zlecenie nr: RPW28051/2015

Próbkidostarczył: klient

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-09-02 l L2:45

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr PKl7 lZDts
-nazwa uzadzenia lub źrodła wody: wodociąg sieciowy Siemiatycze
-data/godzina pobrania próbki 2015-09-02 / 09;30

-Próbkę pobrał: klient

Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 2015-09-02 + 2015-09-03

zawieąącym dane:

zgodnie z PN-EN ISo 19458:2007

Cel badania: do porównania z obowiązujacymi normami,

* Wg rozpoządzenia Ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007r W sprawie jakoŚci wody pzeznaczonej do społcia pęezludzi (Dz. U. Nr 61 poz,4l7) zmienionąo
rozpoządzeniem z dnia 20 kwlehia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466),

**Parametr w w|w rozporządzeniu z określeniem "Bez nieprawidłowych zmian"

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WSSE w BiaĘmstoku sprawozdanie nie moźe być powielane inaczej jak Ęlko w całorści.
Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedziaIności za pobór itran§port Fńbki6

Sekcji

,*§#ffi;,.

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny
15-099 BiałystoĘ ul. Legionowa 8

tel: 85 732 60 11 Fax: 85 740 4899 email : sekretariat@wsse.bialystok,pl

Sprawozdanie Nr LM.9051,1675.2015.2050 z badań wody Strona Stron

BiałystoĘ dnia 2015-09-03 1 1

AB 311

Kod próbki 2050/LMlz

Najwyż§a
dopuszczaln
a wartośćł

Miejsce pobrania próbki
SiemiaĘcze, ul. Andersa 9, kran w stołówce

szkolnej

Rodzaj wody
woda pzeznaczona do spożycia

Rodzaj próbki Jednorazowa

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Nazwa oznaczenia procedura badawcza Wynik badania

Liczba baKerii grupy mli fitk)
w 100 mlwody

PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0
0

Liczba baKerii Escheńchia co|i (jtk)
w 100 mlwody PN-EN ISO 9308-1:2014 -12 0

0

Liczba Clośridium perfringens (łącznie ze
sporami) Otk) w 100 ml wody

PB-101 wyd. 1

Data wydania 24.09.20L0 0

Liczba paciorkowów kałowych (Enterokoki)
0tk) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:200Ą 0

Ogólna liczba mikroorganizmów fitk)
w (22+2)oC w72h w 1 mlwody

PN-EN ISO 6222:2004 **

\.


