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POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

wLĘBoRKU
84-300 Lębork, ul. Gdańska 63

ODDZLĄŁ LABORATORYJNY
LABoRAToRruu naołŃ śnooowrsxł KoMIINALNEGo

tel. (0-59) 862-10-10 fax (0-59)862-19-28
e-mail : osselebork(ł)poczta.orret.nl

Data wydania
sprawozdania

2020-07-20

strona/stron 111

,VlLAB 69,1 r
Rodzaj próbki:
Nrwa i adres klienta:
Rorl"aj uządzenia wodnego:

SPRAWOZDANIE NR 082B/s.4 40.2020.
Z BADAŃPROBKI WODY BASENOWEJ

woda z basenu Ępielowego krytego
Centrum Sportu i Rekreacji, uL olimpijcryków 31, Lębork
PĘwalńa"RAFA"

Adres urądzenia wodnego: 84300 LęborĘ ul. Olimpijcryków 31
Cel badania: zlecenie - przedstawieńe wyników w obszarze regulowanyn prawnie
Zlecenie nr: 0LB.90,440-2.U1.2a0
Protokołpobranianr:, l47lGL-2o
hóbkapobranaprzez: próbkobiorcęzPSSELębork
Próbka pobrana zgodnie z instrukcją IR_IIK_12_01 Edycja 7:2018 (N)
Datapoboru: żOż0-07-0l
Data dostarczenia do laboratorium: żO20IO7-0I
Stan próbki: dobry
Badania rozpoczęto w dniu pobrania próbki, zakończono dnia: 2020-07-11

Nr próbW Miejsce poboru:
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Lp Narya oznaczenia ] Metoda oznaczenia Jednostka
pomim Wynik Niepewność* NDs** stwierdzenie Zgodności

Parametry mikrobioIogiczne

l )gólna Iiczba mikoorgmizmów
,o 48 h § leńn lj6+?\oa PN EN _ISO- 6222:2004 jtul mi nie *Tkryto 100 zgodny 2)

Exherichia coli PN-ENIso 9j08_1:20l4_
12l,Ą1:2017-0,{

jtvl00 nl 0 0 zgodny 2)

Pgdomo6 aerusino9 l5U
009

jtvl00 Et] 0 0 zgodny ')
.1 )roŃou,ce koagula - dodmie PB_52_03

EdYcia l ]2006
jtvl00 ml 0 0 zgodny 2)

) tgionelIa sp N PiN_EN Iso
1'I 3 1 -ż20 1 7 -O8 l A0 | :2O 19 - 1ż" "' jtkll00 ml nie ETkryto 0 zgodny 2)

Prramctry lizyczne

6 ,,tętnośc PN-EN ISO 7027_1:20]6 NTU <0,1 0 0,5 zgodny 2)

1 )dc4n (pH) P\EliIso_ ]052j]20l2
temp,

7,2 *0, l 6,5-7,6 zgodny 2)

29,fc

8 'otercja1 i*"^r] \ tęmp.
551 +28

6,5 śpHś7,3 ] min 72O
niezgodny 3)

29,20c 7,3śpHś7,6| min?50
lzDa

9 \zotany P\-81c_04576,08 mg/dnrr o,47"" +0,09 20"'
l0 ]tlenialność PN EN ISo 8.{67:200l mg/dm] 0,91"" i0,1 8

ll )hlor wolny (Cl1) l] PB_52-09 Edycja 3

z dnia20l6-12-19 mgdmr 0,36 i0,0ó 0,3_0.,1 żgoOny "

12 ]hlor łiąnyl) PB_52_09 Edycja 3

z dnia2016-12-|9 mg/dmr o,żl +0,05 0,3 zgodny 2)

13 ]hlorofom PN-ENIso 10301:2002 mg/dm] <0,003 0,02 zgodny 2)

11 :TI§{ PN.ENISO l0301:2002 mg/dmr 0,1 zgodny 2)

]'pomiar 
chJoru. potencjafu redox wykonany na ba§enie

akceptacii do 2,5%

ryzyko błędnego odrzucenia do 2.5oló

*dla metod mikrobiologicznych :przedział ufności: wg PN-lso 72l8:20o8/A!':zol:_lo niipewność rozszerzona(k=2,P=9Ś%)łdla_m€tod.lizyko- chemicżnych: niepewnoŚc rozszerzona obIiczona dla poziomu ufnosci P=q5o o (wspołczynnik rozszer zeni,ak=2), dotyczy etapu analitycznegojłk jednostka tworąca kolonie
r*ND§ : najwyŻsze dopuszcalne stęż€nie wg Rozporżądzenia Ministra żdrowia z dn, 9 listopada 20l5 (Dz,U .2o|5.2016)
r|'podanaWańoŚĆstilowiróżnicępomiędzywartościątegoparametruwwodziwnieccebalenowej,ajegozawańością 

wwodziedoprowadzanejdopływalni
**ł* awaność parmetru w wodzie

2. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu ( próbek l,
3. K|ient ma prawo do skargi w ciągu l4 dni od daty otrzymania sprawozdania
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raporcie E amieszczone w zakresie akredyacji PCA nr AB ó9l.A-
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