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powiłtorr,a $tacia Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublinie

Dzial Lnhorgtoryidy

20 - 029 l,ublin, ul, [lniwersytecka 1ż tęl, 81,4?,87,1ż9, 81-533-00Ó1

ę- mail : laU$ąE4El!@Łs§il1elitlp!

WyniX cr4stkowy nr 1 s§. 10, l01§
Data .,,...,,.....,."",

sPRAwouDAI{IEzBAI}AI-ilAwoDYNrDL.7000.1.M.281'2019.PBM

Na.Ewa i ałttes klienta: PSSE Puhwy

Miejscclpunkt pobrłnia; Źryrryr, ul,'tysiąclccia l43 §/,kołfl Pod*-:"_,:::::]:,.""

Batlany ębickt ,- rodzaj wodociągu: pńbka wody - woctnciąts z,biłrowłgo zfiofatzłnta

I l'róbkę pobrrrł/dostarczyl: Mariusz tjrocho,ł+ki - §ek"ja ffi^. 
^

lłóbkapłbranadnił, 07-10,20l9r_ ito§tflfczons: O?,l0,20lft,

Nrpróbki; M.2S1,20l9 Nrptooknlu; fiN8-IłK,8tl93/l9

Daę tozpęł:zępi*lza]<ończcnia badpnia; 0?, 1 0-20 1 9t,/t]9, l 0,ż0 l 9r_

Stan próbki: prawidłowy/ niłryra+vłdłełry

N}Pńbka porrar,łr w {iętu prłcwidzi*rrym w prmpisach prawa rgodnie u no$ną: PN,EN llio 19a58:ż007

nw- nic wyluyto
jtk - jcdnstki tworr4cc kolłnie
Ą- mct.d§ sl,1edyto**o p."*Jpokkie ćcnlrum Akrcdytucji Nr nkrtdytrtji AB itrt, Akfuttńy zf,l§cs ekrcdYta§ji lE/wwłlEŚELPl

N - ntetoda nicskredytowana
,tł{yup§lĘdr§nig Mini§tazdrowi8z&rin07,I?,20I7r. (Dr,U. poa 3a§,łi$, srrfEwie jakości wody prłezngomncj dospotycia pnczludzi
- *i-.["łeii"p*noćoi foŁęĘcrl$n§j płrniaru przy poziamiB ufhości 95% i współePniku tnxzerzłnia k=Ż

l|}mfioda innaniż wskażana w Rozpap4dz*rrie Ministra Zdrqwig z dnit 07.1ż.20l7r. (DeU, poa, Ż2$4)
c!zgndnie z Ro4lorrądr*niem Miniitra Zdnwiu z rlnitr 07. lż,żfiI7r. ?alccg się, Ehy oEólna liczba mikroorganiłmów tie ptaekraczi{a

- ltŃ jtldl ml lł wodzic tĘmwłdranej do sieci wodĘciĘ*$w€j
. ż00 j*/l ml w kranie konilmęmg
Wyrrii bartr"ia niewytłuszcłony i nicpodlcrr*lłmy - łgodny a wymageniami i zulcccilimni Roąłrąłlzonia Mini*tn i|-dłOrłił Z dn. 07,12,20l7r.

W}nik badania w9łuszcrony i podk.cdtqmy - ni§ugódtry z rvymaganign:i Rozpor:4tlzłnia Minigtra Zdrowi+ z dn. Ó7, t 2.?0l7r-

§pcr.Ędrił: lrcnu O§UtmĘ§ka
{Jsoba łutoryrującł §ptłwo7dłni€ 7. hsdań

tiy'yni}i bdlrDi! otlnos+ rĘ ĘylęlrDiE tló bsdanył.lt obi*tów. slrawĘillniE DiE fiux Ęć ber pircmncj ,.Bady tńboqrtarilfr lnwĘlnnc in*elĘijnlr w cłlo,ici.
Hinitjuo *pnmarimir * badlń awim urytiki brdnń obj$. r*rbĘ6gił skrEć}iscji oraz badsń nicekcdytowłnych , Wynik i r. połn ,+Łt*su irlrtrJytłgji zostłĘ omamns.
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Najwyż§żs dopu§fiuf,lfi il waficŚĆ'

Baduny wskaźnik Mctoda bndnwcxn
Wvnik

bu{lllllf,

g8-l8!!l!żI

JFdńo§tki l-i6Ebfl
mikroorganiymów

Objąość próbki

Imł

j* 0 l00
obccność i licrtla bakłłii grupy

coli

(1l PN-ISO 9308-Iil8tł A

Obenędć i liczba Egchcrińig
ooli

tltPN-ISO9308-t:1999 A n jtk 0 l00

otrcgnośł i lic7hB Entetok{}ków
kałowvch

'FN-EN lSO 7899-ź:t004 A 8lłi.kll jtk 0 l00
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