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PRo

BRANIA PRÓBEK WoDY Nr... PsK.443.5.20.2016
(dotyczy wody przeznaczolrcl do spożycia, wody ciepłej i wody z kąpielisk)

stanowiący dowód urzędowego pobrania próbek.

Próbki woĄ do badań laboratoryjnych zostaĘ pobrane na podstąwie art. 25 tJstawy z dnią ] 4 mqrcą ] 985r, o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2 01 5 ł. poz. 1 412) oraz procedury pobierania próbek P I(/P P/01 .

1.Naz*uobiektu,@diĘd

wodociągRZESZOW[1863PWOD0001]......

Adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci€ów

i Kanalizacji sp. z o,o. w Rzeszowie, ul, Naruszewicza

2. Rodzaj badanej wody : wps / wug / wsu / wkp / wbs

wodociąg

4. Warunki otoczenia

(

opaĄ

/

|ind

i8

+

o ujęcie

/

podziemne

*

cechy organoleptyczne wody ł przypatlku pobieranią vód w kąI)ieliskach: bar-wa, zapach, plamy oleju,
trwala piana, zapach fenolu, przeŹrocłstość,osady smoltste, przedmioty pływające, Zak:lłity sinic)

5. Tempelatura przechowlrvania próbek w czasie transpoftu (początkowa)

Nr
pró

Kod próbki

bki

Godzina

Miejsce poboru próbki /
ID PPPW

(wypełnia
laboratorium)

pobrania

próbki

Dom Spokojnej Starości w
Rzeszowie,
ul. Sucharskiego 1 -łazieŃa

* - wlaściwe zakreślić

ogólnodostępna męska nr 3
parter
[1863PPPW00181

6. Osoba obecna /osoba upoważniona

-

wnosi

Przyczyna
pobrania próbki
(mok, mop, awa, int,
ibn.

|ib

Legionella sp.

Sposób

utrwalenia
próbki

Uwagi
(żawaftość
Cl2, inne)

ź/, ż' c

zasftzeżeń do protokołu oraz do sposobu pobrania

próbek
Próbkę (ki) pobrano w obęcności:

(

inię i nal)isko)

tcl/
7. Wyposażenie uĄĄe podczas poboru próbek:

: termotorba oHIł9] /WC, termometr oHK/95/S/Al. termometr

elektroniczlry OHK/104/S/Al, opalacz gazowy

OHI(9llC.

8, Czas trwania

kontroli ,..,......,......

z
w ...

9. Próbki wody pobrano zgodnie

l0.

protokół sporządzono

olną IK/PP/SK/O1/01.

jednobrzmiących egzemplarzach,

pozostawiono właścicielowiurządzenia wodociągowego,
l

l, W czasie

kontro

nie dokonanoł wpisu do książki kontroli

z

których egzemplarz oryginalny

F^K./PP/SK./0l /0l/0l
Data wydania: 2016-06_27
strona 2 (2)

12. Poprawki i uzupełnienia do protokołu
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyłazy błędne i te, które je zastępują

ienia do kontroli i podpis próbkobiołcy)

PRZEKAZANIE PRÓBKI(EK) DO LABORATORIUM
I.Temperaturawtermotorbiepoo""|ł,:;iłń*ŹTl11l/J'iiffiro-riuu

Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem
po dokonaniu oceny przydatności do
badń laboratoryjnych próbka(i) zostały / nie zostały*
przekazane do laboratorium
Data i godzina przekazania próbki(ek)
Określenie prryczyny nie

inxię l

prłjęcia pobrqnej próbki

do badań Iaboratoryjnych**;

nązwisko soby przekazujące1 próbkę(i)

imię i nazwisko osoby plłjnrującej próbkęa)

II. Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem*

po dokonaniu oceny przydatności do
badŃ laboratc ryjnych próbka(i) zostały / nie zostały*
Przekazale celem wYkonania badań zgodnte z załącznikiem, który sianowi integralną częśćprotokołu
pobrania próbek.
Pkt I wypełniĆ przy przekazaniu próbek dojednego laboratorium; pkt Il wypełnić przy transporcię
próbęk do kilku laboratoriów.

Protokól sPrawdz*ono Pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono
nle zatwterdzono na egzemplarzu protokołu właściwegopaństwowego inspektora sanitamego:

(

* -

data, cżytelny podpis Kiełownika Technicznego)

właściweżakreślić

-

woda z ujęcia głębinowego; wsu - woda w trakcie uzdatniania; wkp
- monitoring kontrolny; mop - monitoring plzeglądowy; awa - awari
a bada.rria wody z nadzoru dla wps; ibi - inna przyczyna badania lvody

ok

** (wypełnić w przypadku nie przyjęcia
próbki do

badń laboratoryjnych)

l

PC
Potsxl€

cEilTRUM

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR OLR.LHK.

90 52.

I

.668.20 I 6

Naan,a i adres klienta: pańl;twowy powiatowy Inspektor sanitamy
w Rzeszowie, 35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a

Mieisce pobrania próbki: wodociąg Rzeszów

AB 343

ZAKREs AKREDnAol
Nr AB 343
,l.

Pobieranie próbek wody
przeznaczonej do spożycia
2.

Badania wody
płzeznaczonej do spożycia
oraz wody do celów

użytkowych w zakresie
fizykochemicznym
i mik.obiologicznym

Badany obiekt: ciepła woda uż-ytkowa
Badane cechy: liczba bakterii z rodzaju Legionella sp.
Liczba próbek:

1

Data pobrania: 2016-1l-l8
Data dostarcze

ia: 2016-11-l8

Badanie rozpoczęro:

201 6-1 l- l 8

Badan ie zakończono: ż016-1 1 -28

Próbka została pobrana i doshrczona przez: pracownika PPIS w Rzeszowie
Protokół Nr PSK.443 .5 .ż0.2016
Dokument doĘczący pobrcmia próbek: Zgodnie z oświadczeniem klienta Instrukcja korrtrolna

IK/PP/SK/Ol/0l Wydanie Xl z dnia 2016-06-27

Stan próbki w chwili

przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data sporządzenia sprawozdct,tia: Ż016-1 -ż8
1,

Klignt ma prarvo do złożenia reklamacii na piśnriew terminie

l4 dni od

daty otrzymania

niniejszego sprarvozdania.
na stronie

www.pca,gov.pl
się aktualny Wykaz
badań akredytowanych

znajdi.]Je

ceMkat

akredytacji

Podano \łyniki odnosząsię wyłącznie do badanych próbek,
Bez piserunej zgody Laboratoriun] spmw(,zdanie nie może być po}vielane inaczej, jak tylko N calości
Nrrrie;sze sprarvozdanie zostało sporzą(|zone \ł 3 egzemplarzach, z czego dva egzemplarze otrzymuj9 Klient,
a łrzeci egzemp] arz pożostaje w Laboratoiium

PcA NrAB 343

oLR.LHK.9052.

1,668.20 l 6

1lż

WYNIKrBADAŃ
HK.|N-984/16
Wskaźnik

Kod

wskaźnika

Najwyższa
Jednostka

Wynik badania

dopuszczalna
wartość

Metoda badawcZ

<l00

PN-EN ISO 11731-2:2008

wskaźrika'*)

Liczba bakterii z rodzaju
Legionella sp.
w l00 ml wody

023a

jtk."

1136

[8il ; 1479l

l) jtk. - jednostki tworzące kolonie

'1

wg Rozpo*ądzenia Minisha Zdrowia z dnia 13 listopada 2o15 r, w sprawie j8kościwody przeznaczonej do spożyoia przęzludzi (Dz.

|_].

z2ot5 t, poz. 1989 )

Niępęwność rozsz€rzonajest obliczana z $,ykorzystaniem wspołcz},nnika k=2, co odpowiada poziomowi ufności 95"/o.
Niąewnośćnie obejmuje niepewności
kająp€j z etapu pobierania ptóbld,

ł}ł

W ozasię przebiegu analizy nie zaobserwowano żEdnych sz§ze8óInych zdarzeń oraz innych istotnych faktów dotycących sposobu postępo\ł/ania.

tiI!]lit}Yi ll-iB Lni;i:iiAj'0 lii!]}j

HIGIENY KOMUNALNEJ

l1lĄV,ov
l)
^-1
mg? inż, Anna Sierakowsha
zarłłiętdzlł

oLR.LHK.9052.1.668.20l6

2l2

Rzeszów, 28 listopad 2016 r.
Państwowy PoWiatowy lnspektor sanitarny
w Rzeszowie
35-040 RzeszóW, ul, Dąbrowskiego 79a
te|.17-854-19-1 0;36;69 wew. 1 1 5, faks wew,1 1 0
poczta elektroniczna: psSe. rzeszow@pis, goV. pl

znak sprawy PSK.443.5,20.2016

.,,,)ć 2
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DECYZJA

Na podstawie:
1) art,27 ust. 1, art. 36 ust. i i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. U. z 2015 r. poz, 1412 ze zm;),
ż) art. 10 §2, 104 § 1, art. 107 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z2016 t,, poz.23 ze zm,),
3) § 3 ust. 1 Pkt 1, lp. 1 w części E załącznika nt 1 oraz załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze z hldzt (Dz.
U, z2015 r., poz. 1989),
4) rozPorządzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2010 r. w sprawie sposobu ustalania uysokości
opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z2010 r., Nr 36, poz.203)
po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki ciepłej wody użykowej pobranej w dniu 18.11.201ó r.
z instalacji wewnętrznej Domu pomocy społecznej w Rzeszowie, ul. sucharskiego 1 w punkcie:
łazienka ogólnodostępna nr 3, parter,
- Państrvorvy Porviatorły Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
sfwierdza:
wysokie skażenie instalacji ciepłej wody użytkorvej bakteriami z rodzaju Legionella sp, wDomu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 1
-

nakazuje:
Domorvi Pomocy Spolecznej w Rzeszowie, ul. Sucharskiego

l

1. podjąć naĘchmiastowe dzialania

naprarvcze wląc znie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu (rvoda nie nadaje się do prysznicórł) zmierzające do redukcji |iczby bakterii Iegionella sp.;, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze z |udzi (Dz, tJ, z
2015 r, poz. 1989) - na podstawie art. 108 § l ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz, U. z 20t6 r., poz.23 ze zm.) z uwagi na zagrożenie
zdrowia ludzkiego, nadaje rozstrzygnięciu rygor naĘchmiastowej wykonalności, co
ozn^cza, że wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonalności tego oborviązku.

2.

po

1 tygodnil od czyszczenia i dezynfekcji przeprowadzić badania laboratoryjne ciepłej
wody w Domu pomocy społecznej w Rzeszowie ul. sucharskiego 1(w punkcie: łazienka
ogólnodostępna ru 3, parter), w celu udokumentowania wykonania obowiązku nałożonego w
PuŃcie 1 i 2 i Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Rzeszowie wyniki tych badań w terminie do 16 grudnia 2016 r.

3.

UiŚciĆ oPłatę za czynnoŚci kontrolne i badania rr,łacznej kwocie 173,86 zł (słownie: sto sie_
demdziesiąt trzy zł,86ll00), na którą składa się:
1 ,
kontrolne w kwocie 14,50 zl (słownie: czternaście zlotych i 50/100),
czasu czynrrości kontroln;-ch -0.5 godziny, przez koszt roboczogo29 zł,
2, koszt analizy laboratoryjnej w krr,ocie 159,36 zl.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Należnośćnależy
wpłacić na rachunek bankowy PSSE Rzeszów w NBP o/o Rzeszóg,. nr 87101ó15280 013262nńOOó00, lub w
kasie PSSE
Rzeszów, ul. Dąbrowskieg o 79a, Pruy wpłacie naleźv podać znak sprawy,

UZASADNIENIE
ego nadzoru sanitarnego nad jakością
nego próbkę ciepłej wody uźytkowej
ul, Sucharskiego 1 w puŃcie

k", HK/N_,ń;I;e,
badania wody - raport Wojewódzkiej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej w Rzeszorvie
_ !r"it
nr oLR.LHK.9O52.r,668.2016 z d,nia28.1I.2016 r, (ótrzymany dnia 28.11.2016 r.irogą
elektroniczną) wYkazYwał w badanej próbce przekroczenie dopuizczalnej rł,artościbakterii
Legionella sp.
w iloŚci 1136 |87l;1479] jtk. W 100 ml wody, co wskazuje na wysoki poziom skażenia
instalacji
ciepłej wody użytkowej.

z 2015, poz. 19
od mikoorgani
dla zdrowia lud
sywnych właściwości
korozyjnych i spełnia wyma
1 do r

ozporządzenia.

biologicznego instalacji cieplej wody użytkowej
Sucharskiego \ -należy przeprowadzió działania
wewnętrznej, Ciepła woda użytkowa w kontrolożadnych innych urządzeń wytwarzających aerozo-

le.

Podjęte działani&
ciepłej bakterii Legione
dzenia Ministra Zdrowi
5 r. w s
życia przez ludzi (Dz. tJ. z2015, poz. 1989) i tak dla
do działań interwencyjnych, włącznie z czyszczeniem i d

stalacji wody
do rozporząwody przeznaczonej dó spo_
y skażerria należy przystąpić
temu.
Zgodnie z treściąart. 108 §l ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2_016 r,, poz.23 ze zm.), ,,d,ecyili, od której służyodwołanie, może
być
nadanY rYgor natYchmiastowej wykonalności, gdy jest to nieŻbędne ze względlna
ochronę zdrowia
lub źycia ludzkiego (..)", czemu organ dał wyraz w puŃcie t ninie.isze; ae§z3i.
przedmiotowej sprawie odstąpiono od stosowania art. 1ó
_w
§ l <pł, który nakazuje
umoŻliwiĆ stronie zapoznanie się z aktami i wypowiedzenie się przed wydaniem dócyzji, na które io
odstąienie Pozwala przepis art. 10 § 2 KPA, z uwagi na obecnośćzanieczyszczeń mikrobiologicz_
nych w instalacji wody ciepłej uż}tkowej.
W mYŚl ań. 2'/ l:sti 7 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ,,w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy Inspektor sanitarny nakazuje w drodze
,
decyzji, usunięcie w ustalorrym terminie stwierdzonych uchybień.
_

Sposób ustalania wysokoŚci opłat okreŚla rozpoIządzenie Min
ista Zdrowiaz dnia 05.03.2010
okości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wvkoInspekcji Sanitarnej (Dz. lJ. z 20lO r. Nr 36, poŹ,203). Oiłatę
acyjna zobowiązana do przestrzegania wymagń higienicznych
i

1Yl,sokośćopłaty za czynności
roboczogodzinę czynności kontrolnych,
we\\,nętlznego m 5l20l6 Dyrektora Pństwowej
Rzeszorvie rv sprawie stawki opłaty ,u
""ynnoś
Stacji.
Wobec powyźszego orzeczono jak w sentencji.

POtrcZENIE
niniejszej decyzji przysługuje prav,o wniesienia odł.ołania
-lnspekńra
do Podkarpackiego
Państwowego Wojewódzkiego
Sanitarnego, za pośrednictwem tutejszego Inspektora,
w tęrminie 14 dni od dniajej doręczinia.

To\^i

lTARNY

Sprawdzono pod względem formalnyrn, merytolycznym
i prawnym:
mgr inż, Marek Urbanik

Otrzynują

3.

a. a.

(M,U.),

Do wiadomości
1, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitamy

Y
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]
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PoBRANIAPRóBEKwoDy

Nr...

.ł!.?!;.!!...I!0..2rrU

(aotyczy wody ptzeznaczonej do spożycia, wody ciepłej i wody z kąlielisk)

Próbki wodY do badań laboratoĘnych zostały pobrane ną podstqwie ąrt 2 5 Ustawy z r)nia ] 4 mąrcą l985r. o Państwowej
Inspekcj i Sanilarnej (Dz. IJ. z 2 01 5 r. poz. l 4 l 2) oraz procedury pobierania próbek PK/P P/0 ] .

l.NazwaobiektulfirzłTzeńawo-TńgoI wodociągRZESZOW

[l863PWOD0001]......

Adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów iKanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18
2. Rodzaj badanej wody

: wps / wug / wsu / wkp / wbs / |iid

*

wodociąg opaty o ujęcie
3. Data poboru

/

podziemne

*

próbek .........,...,,,,.,,..,..,..09.12.ż0l 6 r

4, Waru nki otoczenia

(

cechy organoleptyczne ,Wody

w pł4padht pobierania vód w kątrieliskach: bafu)a, zopach, plamy oleju,
tru)ala piana, zapach fenoht, przeźroczyslość,osady smoliste, przedmioĘ) płylłające, zak:lłity sinic)

!...

Nr

Kod próbki

pl,ó

(rvypełnia
laboratorium)

bki

s-l.

Miejsce poboru próbki
ID PPPW

Godzina
pobrania
próbki

/

Dom Pomocy Społecznej
w Rzeszowie,
ul. Sucharskiego 1 - łazieŃa
ogólnodostępna męska ff 3
parter
[1863PPPW0018l

-

* - lvłaściwezakreślić

6, Osoba obecna /osoba uPoważniona wnosi / nie

g,u

wn

Przyczyna
pobrania próbki
(mok, mop3wa_ int,
lbn.l!btl)

Sposób

utrwalenia
próbki

Legionella sp.

+ zastrzeżeń do protokołu

?. WyposaŻenie uŻ}te podczas poboru próbek: : termotorba oHK/99lK,/C, termometr
tennometr elektroniczny

O

8. Czas trwania

....

kontroli

Uwagi
(zawartość

Clr, inne)

łwę ua1
6T,1,o

oraz do sposobu pobrania

oHK/l02lS/Al,

palacz gazowy OHK/91/C.

9. Próbki wody pobrano zgodnie z instrukcją kontrolną IK/PP/SK/Ol/01.

10. P'otokół sporządzono

w

.... jednobrzmiących egzemplarzach,

pozostawiono właścicielowiurządzenia wodociąowego,
l

l. W czasie kontroli dokonano

12. Poprawki

/

nie dokonano+ wpisu do książki kontroli

iuzupełnienia do protokołu ..........

z

których egzenplarz oryginalny

Strona 2 (2)

(imię i na:lisko,

ft upolla:nienia

do konlroli

i

podpis próbkobiorcy)

PRZEKAZANIE PRÓBKI(EK) DO LABORATORIUM
(łypełnlone na kopiach prolokołl)

I. Temperatura w termotorbie po dostarczeniu próbek do punktu przyjeć..
Próbki pobrano zgodnie z harmonogramem / poza harmonogramem
Po dokónaniu ocńy przydatności ao badań laboratoryjnych próbka(i) zostały / nie zostały*
przekazane do laboratorium

Data i godzina

p

rzekazanla próbki(ek) ...............

Określenie przyczyny nie przyjęcia pobranej próbkt do badań laboratoryjnych**:

nuę i nałiska asaby przekazujące1 próbkę(i)

inię

i naz\uisko osoby prżyjmująceJ próbkę(i)

II. Próbki pobrano zgodnie z harmonoglamem / poza harmonogramem

Po dokonaniu oceny przydatności do badań laboratoryjnych próbka(i) zostały i nie został1,przekzane celem wykonania badań zgodnie z zńącznlkiem, który stanowi integralną częśó protokołu
pobrania próbek,
Pkt l §ypelnić przy przekazaniu próbek do jednego laboratorium; pkt II wypelnić przy transporcie próbek do kilku laboratorióW,

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono
nie zatwierdzono- na egzemplarzu protokołu właściwegopaństwowego inspektora sanitarnego:

(

*-

l

dala, cłtelny podpis Kierowaka Technicznego)

vłaściwezakeślić

użyte skóty| wps - woda przeznaczona do spozycia; wug - woda z ujęcia głębinowego; rvsu - rvoda w trakcie uzdatniania; lvkp
woda z kąlieliska; inn _ inny nie rvymieniony powyżęj; mok - monitoring kontrolny; mop - monitoring przeglądow)'; lrva awaria.
klęska żywiołowa; int _ intęrwencja; ibn - inna plzyczyna badania wody z nadzoru dla rvps; ibi - inna przyczyna badania wody z
nadzoru dla innych niż Wps.
** (Wypełnić w przypadku nie przyjęcia próbki do badań laboratoryjnych)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR oLR. LHK

.9 0

52.ż.1 43 4.20 1 6

Nazwa i ań,es Klienta; Do;n Pomocy Społecznej
ul. JMjr H. Sucharskiego 1
3 5-ż25 Rzeszów

AB 343

Dotyczy zlecenia z dnia: 2016-12-09
Miejsce pobrania próbki: łvodociąg Rzeszów
Dom Pomocy Społecznej
Rzeszów, ul. Mjr H. Sucharskiego 1
łazieŃa ogólnodostępna męska ru 3 - parler
Kod próbki: HK/S-1734/16

ZAKREs Al(REDnAol
Nr AB 343
1.

Pobieranie próbek wody
przeznacżonej do spożycia
2.

Badania wody
przeznaczonei do spożycia
oraz wody do celów

użytkowych w zakresie
fizykochemicznym
i mikrobiologicznym

Cel badąnia: ochrona zdrowia pacjentów o obniżonej odporności
Baclany obiekt: ciepła woda użytkolva

Badane cechy: liczba bakteril z rodzaju Legionella sp,
Liczba próbek:

I

Data pobrania: ż016-1ż-09
Da t a d ostalczeni

a

:

201 6-

I2-i9

Badanie rozpoczęto: 20ll6-12 -09
Badanie zakończono: ż076-12-19
Próbka została pobrana i dosiąrczoną pfzez: pracownika PPIS w Rzeszowie
Protokół Nr PSF.3l2l .l 1 .550.2016
Doktment dolyczący pobierania próbek: Zgodnie zoświadczeniem klienta Instrukcja kontro]na

iK/PP/SK/0l/0l Wydanie XI z dnia2016-06-21

Stan próbki w chwili

przyjęcia: próbka przydatna do badania

Data sporządzenia sprcwozdunia: ż016-12-19
na stronie

Www.pca.9ov,pl
znajduje slę aktualny Wykaz
badań akredytoWanych

ceĄfkat

akredytacji

PCA Nr AB 343

Klięnt ma prarvo do Złożęnial,ęklamac]i na piśmieW terminię l4 dni od daty

otrzymania

niniej szego sprarvozdania,
Podane,Wyniki odnosząsię wylącznie do badanych próbek
ĘeZ pisemnei żgody Laboratoliun spra\,/ozdanie nie może byó povielane iDacze_j,jak tylko w calości,

Nirriejsze sprarvozdanie zostalo spoźądzone W 2 €8zemplarżach,

z

czeBo jędęlr ę8zenrplarz otrzymuje Klient,

a dru8i ęgzemplarz pozostaJe w Laboratl)rium

oLR.LHK.9052.2. l434.20 l 6
1lż

WYNIKIBADAN
HK]s-I734l16
Najwyższa

Wskźnik
Liczba bakterii z rodzaju
Legionella sp.
w 100 ml wody

Kod
wska_:źnika

0ż3a

Jednostka

Wynik badania

dopuszczalna
wartość

Metoda badawcza

<100

PN-EN ISo 11731-2:2008

wskaźnika")

jtk.')

0

l) jtk. -jednostki tworzące ko]onie

")

poz, 19t9 )
wg Rozporządzenia Ministia zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przęz ludzi ( Dz, U. z 2015 r,,
W czasie przebiegu ana|izy nie zaobserwowano żadnych szozególnych zdarzeń 0162 innych istomyoh faktÓW dotycząoych spośobu postępowania,

IIEItOWN1I( tABO§ATORIUM

IlIGIENY KOMUNALNEJ

I^wav
mg? inż. Anna Sierahawska
zatwięldziŁ

OLP'.LHK.9

0

5ż.2.1 43 4,20 l 6

2lż

