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Obiekt badań Badania chemiczne Badania mikrobiologiczne 

woda 

Opakowanie próbki:  

Przygotowane w laboratorium 

MPWiK. 

Po uzgodnieniu z laboratorium 

próbka może być wyjątkowo 

dostarczona w opakowaniu typu 

PET lub szklanym (czystym, bez 

obcych zapachów) do badań 

chemicznych podstawowych. 

Ilość próbki:  

250 ml ÷ 3 l – w zależności od 

zakresu badań. 

Ilość dostarczonej próbki i rodzaj 

pojemników muszą być uzgodnione 

z laboratorium. 

Warunki transportu próbki:  

W temperaturze otoczenia 5±30C.* 

 

Dodatkowe informacje: 

Próbka powinna wypełniać całe 

naczynie, bez pęcherzyków 

powietrza. 

Pojemnik z próbką powinien być 

jednoznacznie zidentyfikowany i 

oznakowany. 

Uwaga: Próbki na oznaczanie 

związków chloru należy 

dostarczyć w czasie poniżej 5 

godzin od pobrania próbki. 

 

Terminy przyjmowania próbek:  

Należy każdorazowo uzgodnić z 

laboratorium. 

Opakowanie próbki:  

Tylko i wyłącznie sterylna butelka 

przygotowana w laboratorium 

MPWiK. 

 

 

 

 

 

Ilość próbki:  

250 ml ÷ 3 l – w zależności od 

zakresu badań. 

 

 

 

Warunki transportu próbki:  

W temperaturze otoczenia 5±30C.* 

 

Dodatkowe informacje: 

Próbka pobrana sterylnie do butelek, 

całość opakowana w papier. 

Próbka pobrana z przestrzenią pod 

korkiem pojemnika. 

Pojemnik z próbką powinien być 

jednoznacznie zidentyfikowany i 

oznakowany. 

 

 

 

 

Terminy przyjmowania próbek:  

Należy każdorazowo uzgodnić z 

laboratorium. 
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ścieki 

Opakowanie próbki:  

Przygotowane w laboratorium MPWiK. 

Po uzgodnieniu z laboratorium próbka może być wyjątkowo dostarczona w 

opakowaniu typu PET lub szklanym. 

Ilość próbki:  

100 ml ÷ 3 l – w zależności od zakresu badań. 

Ilość dostarczonej próbki i rodzaj pojemników muszą być uzgodnione z 

laboratorium. 

Warunki transportu próbki:  

W temperaturze otoczenia 5±30C.* 

Dodatkowe informacje: 

Próbka powinna wypełniać całe naczynie, bez pęcherzyków powietrza, z 

wyjątkiem: 

1. próbki do oznaczenia substancji ekstrahujących się eterem naftowym i 

indeksu oleju  mineralnego – do ok. 90% objętości pojemnika, 

2. próbki do oznaczenia zawiesiny – unikać całkowitego napełnienia 

pojemnika.  

Pojemnik z próbką powinien być jednoznacznie zidentyfikowany i 

oznakowany. 

Terminy przyjmowania próbek:  

Należy każdorazowo uzgodnić z laboratorium. 

 

* Kryteria temperatury obowiązują w przypadku transportu próbki powyżej 4 godzin. 

Do 4 godzin próbka powinna być transportowana w warunkach ciągłego schładzania. 

 

 


