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ANALIZA WODY

Zleceniodawca: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A,
38-350 Bobowa

Nr Zlecenia / Umowy: UP 1412019
Przedmiot badań: woda do spoŻycia ptzez \ldzi
Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie ')

Rodzaj próbki/miejsce pobrania: próbka wody (pobrano z kranu na wyjściu do sieci)
- SUW Bobowa

Data i sposób pobrania próbki: 20'11.2019 r.; próbka pobrana wg nolmy PN.ISO 5667 -5.2017 -I0^
PN.EN ISo l9458:2007 Ą

Data dostarczenia próbki / próbek do badan: 20.1I ,2019 r.
Data wvkonania analizv: f0 - 22.1I.2019 r.

Niniejsfy Rapońodnosisię ty|ko do badanych próbek. zefwa|a się na powie|anie ty|ko W całicśo'
Powielanie częściowe jest dozwo|one za każdorazową zgodą Laboratorium badającego'

Oznaczenia terenowe

Parametr Jednostka Wartość
Najwyższa

dopuszczalna
zasyartość2|

Metoda, norma Status metodyr)

pH '1,7 PN-EN ISO 10523:201f A(4,0-10,0)

Przewodnośó el. wł. pS/cm 562 2500 PN-EN 27888:1999 A (10 pS/cm
- 100 mS/cm)

Temperatura .C g 7 PBE-38 wydanie III
z dnia f8.06.2007 r.

Oznaczenia ne

Parametr Jednostka WańŃó
Najwyższa

dopuszczallg
zawartośó',

Metoda" norma Status metodyr)

Liczba progowa
zapachu TON

< l

Akcęptowalny przez
konsumęnta

i bez
ni€prawidlowych

zmlan.

PN-EN 1622:2006 A( l )

Liczba progowa
smaku TFN

< l

Akceptowalny przez
konsumenta

i bez
nieprawidłowych

zmtan.

PN-EN 1622:2006 A( l )

Barwa mg/lPt <5

Akceptowalny pŹez
konsumenta

i bęz
nięprawidłowych

zmlan.

PN-EN ISO 788'7:2012
Metoda D A(5-70)mgllPt
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Mętność NTU 0,67

Akceptowalny przęf
konsumęnta i bez
nieprawidłowych
zmian. Zalecany

zakes wartości do
1.0

PBE-37a wydanie II
z dnia f1 .01 .2016 r.

A(0,2-20)NTU

Bakterie grupy coli jtk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-tf
+ A1:201'l -04 Ap

Escherichia coli j tk/100 nt 0 0 PN-EN ISO 9308 -1:2014-12
+ Al:2017 -04 Ap

Enterokoki jtk/100m1 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 Ap

ogólna liczba
mikoorganizmów
(ff+Z)"C po 72 h

jtk/ ml
bęz

nieprawidłowych
ztnlan-'

PN-EN ISO 6f2f:f004 Ap

Closftidium
perfringens (ącznie ze
sporami)

jtk/100m1 0 0 PN EN ISO 14189:2016-10Ap

2 )

3)

A metoda akręd},towaną (a.b) zakres akęd},tacji
Ap _ mętoda aked)'towana _ podwykonawca Powiatowa Stacja sanitamo.Epidemiologiczna w Jaśle,

nr aked)'tacji AB 528
Zgodnię z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7 gnrdnia 2017r. w sprawi€ wymagń dotyczących
jakości wody przeznaczonęj do spozycia przezhldzi (Dz.U.20|7, poz.2294\
Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała l00 jtldl ml w wodzię wprowadzanej do sieci i 200jtvm|
w kanię konsumęnta

Informacje dodatkowe:

- Laboratorium posiada zatwierdzony system jakości badania wody przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Jaśle, decyzja nr PSK.443.5.6.1.2019 z dnia 30.10.2019
dla następujących parametrów fizykochemicznych: odczyn [pH]' przewodność, mętność, barwa,
zapach, smak, amonowyjon, amtany, azotyny, rnangan, Że|azo, chlorki, wapń, magnez, siarczany,
twardość ogólna, indeks nadmanganianowy, chlor wolny, nikiel, miedŹ, sód i ńęć.

- Próbka została pobrana przez uprawnionego próbkobiorcę: Piotra Barryk

Raport sporządziła: mgr inż. Just}ma Bartuś-M ^*^ 
ft".t;9,

KlERowNIK oDDŻAŁU

Autoryzowała: mgl inż. piotr Śmi!flbŃH'ffr 
fl:"-

Koniec raportu

Niniejszy Rapoń odnosi się ty|ko do badanych próbek' zezwa|a się na powie|anie ly|ko w całości,
Powie|anie częściowe jest dofwo|one za każdorazową Źgodą Laboratorium badającego'
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P E T R o G E o Przedsiębiorstwo Usług
Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o. o.

u|. Pzemysłowa 11, 38-200 Jasłc
tel(0-13) 4436457 fax (013) 4436454

AB '!'185xLaboratońum GiBsŚ posiada Mrożony system zaŻądzania spełniaiacv wYmaqania normv PN-EN |so,|Ec 17o25:2oo5'
Jasło'
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ANALTZA WODY

Zleceniodawca: Gmirrna Jednostka Usfug Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6A,
38-350 Bobowa

Nr Zlecenia / Umowy: UP/4/2019
Przedmiot badan: woda do spoiycia przez ludzi
Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie 2)
Rodzaj próbki/miejsce pobrania: próbka wody (pobrano z kranu w łazience na piętrze)

- Sklep GS
Data i sposób pobrania próbki:20.1|.2019 t.; próbka pobrana wg normy PN-ISo 5ó67.5:2017-|0^

PN-EN ISO 19458:2007^
Data dostarczenia próbki / próbek do badan: 20.11.2019 r.
Data wykonania analizy: 20 - 22.11.2019 r.

Oznaczenia terenowe

Oznaczenia laboratoryjne

Niniejszy Rapo.t odnosisię tylko do badanych próbek. zezwala się na powie|anie ty|ko w całości'
Powielanie częściowe jest dozwolone za każdoEzową zgodą Laboratońum badając€go'

Prremetr Jednostka Wańośó
Najwyższa

dopuszczalne
zawańośó 2)

Metoda" norma Status metodyr)

pH 7,'t 6,5 -9,5 PN-EN fSO 10523:20t2 A(4,0- 10,0)

Przewodnośó e]. wł. pS/cm 555 2s00 PN-EN 27888:1999 A (10 pS/cm
- 100 mS/cm)

Temperatura 10,8 PBE-38 wydanie III
z dnia 28.06.2007 r.

Parrrmetr Jednostka lYańość
Najwyźsza

dopuszczalna
zawańośó 2)

Metoda. noma Stetus metodyr)

Bakterie grupy coli j tk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-l :201 4-12
+Al:f017-04 Ap

Escherichia coli jtk/ 100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-l :201 4-12
+Al:2017-04 Ap

Enterokoki jtk/l00ml 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004 Ap

ogólna liczba
mikroorganizmów
(22+2\'C Do 7f h

jtk/ ml
Dęz

nieprawidłowych
zmians)

PN-EN lSo ó222:2004 Ap
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Clostridium
perfringens (ącmie ze
sporami)

jtk/l00ml 0 0 PN EN ISO 14189:2016-10Ap

A _ metoda akred}'towaną (a-b) _ zakres akred14acj i
Ap _ mętoda akrcdytowana _ podwykonawca Powiatowa stacja sanitarno-Epidemio|ogiczna w Jaśle.

nr akredvtacii AB 528
ż) zgodnie zkozporzĄzeniem Ministra zdrowia z dn. 7 grudnia 20l7r. w sprawie wymagalń dotyczących
.. jakości wody przeznaczonej do spożycia przezl|udzi (Dz.U.20|7, poz.2294)
,'Zalecasięabyogó|na|iczbamikroorganinnównieprzekracza|al00jt|dlmI w wodzie wprowadzan€j do sieci i200jt|dml

w kranie konsumenta

Informacje dodatkowe:

. Laboratorium posiada zatwierdzony system jakości badania wody przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Jaś|e, decyzja nr PSK.443.5.6.1.2019 z dnia 30.l0.2019 r.
dla naĘpujących parametrów fizykochemicznych: odcryn [pH]' przewodnośó, mętność, barwa'
zapach' smalq amonowyjon, azotany, azotyny, mangan' ie|azo' chlorki, wapń, magnez, siarczany,
twardość ogólna, indeks nadmanganianowy, ch|or wolny, nikiel, miedź, sód i ńęć.

- Próbka została pobrana przez uprawnionego próbkobiorcę: Piotra Bazyka

M t /0,Raport sporządziła: mgr inż' Justyna Bartuś.Matuła 
-4B""ł..! 

r
t '

, KIEROWN]K ODDZTALTI
Autoryzowała: mgr inż' Piotr Śmffoton"..F'ps T{"9"( y ć  I | ' I I  I  l

ngr inz. Piott ŚmistV

Koniec raportu

Niniejszy Rapoń odn6i się ty|ko do badanych próbek- zefwa|a się na powielanie ty|ko w całośći.
Połvie|anie częściowe jest doa^o|one 2a każdorafową zgodą Laboratońum badającego'

DJ lPO4 ! zdt.1 lwd. Xl zdn.2a. 04.2017



P E T R o G E o Przedsiębiorstwo Usług
Laboratoryjnych iGeologicznych Sp. z o. o.

u|. Pzemysłowa 11, 38-200 Jasło
tel(0-13) 4436457 fax (0't3) 4436454

AB 1185xLaboratorium GiBss posiada Mrożonv svstem zaŻadzania slełniaiacv WYmaqania normv PN-EN |so Ec 17025:2005.
Jasł.o,
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ANALIZAWODY

Zlęceniodawca: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6,Ą,
38-350 Bobowa

Nr Zlecenia / Umowy: UP/4/2019
Przedmiot badań: woda do spożycia przez |,ldzi
Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie.)
Rodzaj próbki/miejsce pobrania: próbka wody - Urząd Gminy w Bobowej
Data i sposób pobrania próbki: 20.|1.2oI9 r'; próbka pobrana wg nolmy PNJSo 5667-5:2017-10^

PN-EN ISO 19458:20074
Data dostarczenia próbki / próbek do badan: 20.1 1.2019 r.
Data wvkonania analizv:.20 - 22.11.2019 r.

Oznaczenia terenowe

Oznaczenia laboratoryj ne

Niniejszy Rapoń odnosi się ty|ko do badanych próbek' zezwa|a się na poMe|anie tylko w całości.
Powie|anie częŚcjotł/e jest dozv,o|one za każdorazową zgodą Laboratorium badającego'

Paremetr Jednostkr wrńoóó
Najwyźsza

dopuszczalna
zawańŃć ",

Metoda, norms Status metodyr)

pH 7,6 6,5 -9,5 PN-EN ISO 10523:.2012 A(4,0- 10,0)

Przewodność e|. wł' pS/cm ) J  I f500 PN-EN 27888: 1999 A (10 pS/cm
-100 mS/cm)

Temperatura 'c 15 ,6 PBE-38 wydanie III
z dnia 28.06.f007 r.

Perametr Jednostka Wańoóć
Najwyźsza

dopuszczaĘ3
zgweńość .,

Metoda, norma Status metodyr)

Bakterie grupy coli jtk/l00 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1 :2014-l f
+Al:f017-04 Ap

Escherichia coli jtk/I00 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-l :201 4-12
+41:2017-04 Ap

Enterokoki jtk/l00ml 0 0 PN-EN f SO'7899-2:2004 Ap

ogólna liczba
mikroorganizmów
(2f+2\"C po '12 h

j tVm l
bez

nięDrawidłowvch
zltltan-'

PN-EN fSO 6222:2004 Ap

DJ / Po.4 / zał. 1 /Wvd. x| zdn' 28' o4.2o17
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Clos*idium
perfringens (łącznie ze
sporamt)

jtk/l00ml 0 0 PN EN ISO 14189:2016-10Ap

A _ metoda aked},towaną (a-b) _ zakes
Ap metoda akręd}towana podwykonawca Powiatowa Stacja sanitamo-Epidemiologiczna w Jaślę.

. nr akedltacji AB 528
') Zgodnie zRozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn' 7 grudnia 2017r' w sprawie wymagan dotyczących
'. jakości wody przeznaczonej do spożycia ptzezludzi (Dz.U.20|7 , poz. 2294),' Zaleca się aby ogó|na liczba mikoorganizmów nie przekaczała |00 jtvl ml w wodzie wprowadzanej do sieci i 200jtlc/ml

w kanie konsum€nta

Informacje dodatkowe:

'Laboratoriumposiadazatwierdzonysystemjakości badania wody przez Państwowego
Powiatowego |nspektora Sanitamego w Jaśle, decyzja nr PSK'443.5.6.1 .f019 z dnia 30 '10.f019 r'
dla następujących parametrów fizrykochemicznych: odczyn [pH], przewodność, mętność, barwa,
zapach, smak' amonowyjon, azotany, azotyny, mangan' ż.elazo, chlorki, wapń, magnez, siarczany'
twardość ogóIna, indeks nadmanganianowy, chlor wolny, nikiel, miedź, sód i ńęć.

- Próbka została pobrana przez uprawnionego próbkobiorcę: Piotra Barryka

Raport sporządz iła: mgr inŻ.Justyna Bartuś-M ^,,r^ 
W- 

k/

Autoryzowała: mgr inż.,,"- *.'?ff*Ę;'1ffi-
I|sr Inż. Piotr ślffl/t

Koniec raportu

Niniejszy Rapońodnosisię ty|ko do badanych próbek' zezwala się na powie|anie ty|ko w c€łości'
Powie|anie częściowe jest dozwo|one fa każdorazową zgodą Laboratorium badającego,

DJ l Po4l zał' 1 l Wd. x| zdn' 28' o4,2o17



P E T R o G E o Przedsiębiorstwo Usług
Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o. o.

u|. Przemysłowa .| 1, 38-200 Jasło
tel(0-13) 4436457 fax (013) 4436454

AB 1185xLaboratorium GiBss Dosiada Mrożonv svstem zaŻadzania spełniaiący WYmaqania normy PN-EN |so/|Ec .|7025:2005'

Jasrc,
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ANALIZA WODY

Zleceniodawca: Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej, ul. Bohaterów Bobowej 6.Ą'
38-350 Bobowa

Nr Zlecenia / Umowy: UP l4l20l9
Przedmiot badań: woda do spoĘcia ptzez |udzi
Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie')
Rodzaj próbWmiejsce pobrania: próbka wody (pobrano z kranu w sto|ówce szkolnej)

- Szkola Siedliska
Data i sposób pobrania próbki: fo.ll.2olg r.; próbka pobrana wg normy PN-ISO 5667.5:20l7- l0A

PN-EN ISO 19458:2007A
Data dostalczenia próbki / próbek do badań: 20.11 .2019 r.
Data wykonania analizy: 20 - 22.11.2019 r.

Oznaczenia terenowe

Oznaczenia laboratoryjne

Niniejszy Rapońodnosisię ty|ko do badanych próbek' zezwala się na powie|anie ly|ko w całoścl'
Powie|anie częściow€ jest dozwolone za każdorazową zgodą Laboratorium badającego.

Parametr Jedlostka Wartośó
Najnyźsza

dopuszczalna
zawańość 2)

Metoda. norma Status netodyr)

pH 7,7 PN-EN ISO 105f3:f012 A(4,0-10,0)

Przewodność el. wł. pSicm 508 2500 PN-EN 27888:1999 A (10 pS/cm
- 100 mS/cm)

Temperatura tz,3 PBE-38 wydanie III
z dnia f8.06.f007 r.

Parametr Jednostka Wartość
Najwyźsza

dopuszczalna
zawańość 2)

Metoda, norma Status metodyr)

Bakterie grupy coli jtk/I00 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-1 :201 4-t2
+Al:2017 -04 Ap

Escherichia coli j tk/100 ml 0 0 PN-EN ISO 9308-l:2014-lf
+Al :201'7 -04 Ap

Enterokoki jtk/l00ml 0 0 PN-EN ISO'7899-2:f004 Ap

DJ I PO4 I zal 1 I Wyd. Xl z dn. 28. O4.2O'17
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ogólna liczba
mikoorganizmów
(22+2)"C oo 72 h

jtVml
bęz

n ieprawidłowvch
T,rntai-'

PN-EN ISO 6222:2004 Ap

Clostridium
perfringens (łącmie ze
sporami)

jtVl00ml 0 0 PN EN ISo l4 l89:20|ó. l0 Ap

- metoda a-b) -akręd}'towana' (a-b) _ zakres akredyacj i
Ap _ mętoda akręd)4owana _ podwykonawca Powiatowa stacja sanitamo-Epidęmio|ogiczna w Jaś|e.

^. nr abedytacji AB 528
")zgodnięzRozĘorządzenięmMinistraZdrowiazdn'7grudnia20l7I.wsprawiewymagandotyczących

j akości wody przeznaczonej do spozycia prz ez |udzi (Dz.U .20|7 , poz. 2294)
.'Zalecasięabyogólnaliczbamikroorganizmównięprzękraczałaloojtk/lmlwwodziewprowadzanejdosieci i 200jtk/m|

w klanię konsumęnta

Informacje dodatkowe:

. Laboratorium posiada zatwierdzony system jakości badania wody przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Jaśle, decyzja nr PSK.443.5 -6.|.20|9 zdnia30'l0.20l9
dla następujących parametrów firykochemicmych: odcryn [pH], przewodność, mętność, barwą
zapach, smak' amonowyjon, azotany, azotyny, mangan, Że|azo, chlorki, wapń, magnez, siarczany,
twardośó ogólna, indeks nadmanganianowy, ch|or wolny, nikiel, miedź' sód i rtęć.

- Próbka została pobrana przez uprawnionego próbkobiorcę: Piotra Barzyka

Raport sporządziła: mgr irrż. Justlna Bartuś.M rrrg6,t-ł/
i-aboratortum GIB$S1 {v .) Ńle

AutoryZowała: mgl inż. Piotr Śmist *?3,!,:"W,
I

Koniec raportu

Niniejszy Rapoń odnośi się ty|ko do badanych pób€k' zefwa|a się na porYle|anie ty|ko w całości.
Poł/ie|anie częściowe jest dozwo|one za każdorafową fgodą Laboratorium badającego'

DJ l Po4l zał.1 lwvd. x| zdn.28' o4.2o17


