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SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 13964/ZL/17
wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 315/12/17 z dnia
22.12.2017
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/17/04295

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. POWSTAŃCÓW 13
Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej próbce.
OŚRODEK BADAŃ
ŚRODOWISKA
I ZAGROŻEŃ NATURALNYCH
Posiada akredytację
AB 418 w zakresie:
Badań i pomiarów
w środowisku pracy:
• pobierania próbek powietrza,
• oznaczania stężeń substancji
chemicznych i pyłowych,
• pomiaru hałasu, drgań,
oświetlenia, pól elektromagnetycznych.
Badań i pomiarów
w środowisku ogólnym:
• pobierania próbek gazów
odlotowych,
• oznaczania stężeń substancji
chemicznych i pyłowych
w gazach odlotowych,
• pomiaru emisji do powietrza,
hałasu, pól elektromagnetycznych.
Pobierania próbek:
• wód powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spożycia,
• ścieków,
• osadów ściekowych.
Badań fizyko-chemicznych:
• wód i ścieków,
• wyciągów wodnych,
• osadów i odpadów,
• gleb/gruntów,
• produktów naftowych,
• substancji chemicznych.
Badań mikrobiologicznych:
• wód,
• osadów ściekowych.
Badań spalin pojazdów
górniczych.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 2.

Sprawozdanie sporządził:
Magdalena Burakowska Inspektor ds. Badań Środowiska i Zagrożeń
Naturalnych
Sprawozdanie autoryzował/a kwalifikowanym podpisem
elektronicznym:
mgr Monika Mroczka z-ca kierownika ds technicznych
Zatwierdził:
dr inż. Grzegorz Sporysz Dyrektor Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń
Naturalnych
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Nazwa klienta:

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13
Miejsce pobierania próbki: Pływalnia przy SOSW - woda z niecki
Próbkę pobrał:
basenowej
Próbkobiorca
Dąbrowskich
Wodociagów Sp. z o.o
(GL) wg PN-EN ISO
19458:2007
Data dostarczenia próbki: 20.12.2017
Stan próbki
Bez zastrzeżeń

Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Numer próbki

26788/Ś/17

Data/godzina pobierania próbki

2017-12-20

Miejsce pobierania próbki / opis

niecka basenowa/ woda z pływalni

Oznaczenie zleceniodawcy

S.j.*

A

2994/2017

Rodzaj próbki

Woda

Parametr

Metoda badawcza/
Metoda oznaczenia

Jednostka

Zakres
wykonania
oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

Liczba Pseudomonas
aeruginosa

PN-EN ISO 16266:2009
Filtry membranowe

[j.t.k./100ml]

od 1 j.t.k./100 ml

0

Niepewność: niepewność rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie zawiera niepewności związanej z
pobieraniem próbki.
* S.j. - symbol jakości metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,

Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być
powielane inaczej niż w całości.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
*KONIEC SPRAWOZDANIA*

