
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Lesznie

ODDZ|AŁ LABORATORYJNY
Laboratorium Badań Wody i Gleby

64-100 Leszno, ul. Niepodległości 66

e-mai l : laboratori u m. l bwgip@psse-leszno, pl

AB 609

Strona 1 z 1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr: OL.W-52- 1161S/18

Nazwa iadres Klienta: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Włoszakowice, u!. K. Kurpińskiego 20
64 - 140 Włoszakowice

Numer zlecenia ; OL, W -O78t3 - 783S/18 z dnia 09,10.2O18r.

Obiekt badania : woda z wodociągu publicznego Włoszakowice
Miejsce pobrania próbki : Studnia 1a Włoszakowice

Stan próbki w chwili przyjęcia do laboratorium : prawidłowy

Próbka pobrana i dostarczon a przez PSSE Leszno SHK.

Próbka pobrana zgodnie z Procedurą Techniczną PTW-HK-01

Data przyjęcia próbek do badania : 09.10.2018r.

Rodzaj próbki : woda pżeznac.zona do spoĄcia pzez ludzi
Nr probki Klienta : 156/5

Data rozpoczęcia badania : 09.10.2O18r,

n.d. * nie dotyczy

Sprawozdanie w zakresie badań
mikrobiologicznych autoryzował :

Kod laboratoryjny probki : WS/1 161l18

Data zakcńczenia badania : 11.10.2O18r.

Dla badań mikrobiologicznYch Podane wartości niepewności stanowią niepewnośc rozszerzoną przy wspołczynnikurozszerzenia k = 2 i prawdopodobieństwie - 95 %
NDW - nalwYzsza doPuszczalna wańoŚc (wańoŚc parametryczna) vledług wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 7 grudnia 2017 r w sPrawie jakości wody przeznaczońej do sporycń ptzez-ludzi @ź. U 'z 2017 r. poz, 2294)

Młodszy Asystenttanorl]ffiHH*,
mg!\ą?.ĘIalińa Sleiba

spraWDzdanie zatwierdzil'

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w całości.przedstawione w sprawozdaniu z badań wyniki odnoszą się wyłącznie óo badanej pro,nii. '-
NiePewnoŚc PomiarÓw i /lub wYnikÓw badań akredyńwinych podawana jest na życzenie klienta lub kiedy ma lo znaczenied|a interpretacji wynikÓw, Podana WartoŚC nie uwzględnia niepewności ' związanej z poborem próbki, Na zyczenle klientalaboratorium przekazuje dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzonych badań. Skaęi przy.jmowane'Są W terminie 14 dni od datyotrzymania sprawozdania z badań.

Rozdzlelnik:
1, Zleceniodawca 2 egzemplarze
2. ala
AB
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11,10,2018r.
Data sporządzenia sprawozdania

Koniec sprawozdan ia z badan.
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