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gprawoźdania z badania wody nr: L/oBW-9CI51.2l185/2019

Datł pobrania pr

bki:

t5.05.2019 r.

Mieisce pobrania pr bki:
Port Morski Elbląg , nabrzeże pasażerskie, Bulwar Zygmunta Augusta, punkt poboru
wody dla jednostek pływających {wodociąg sieciowy Elbląs)
Kod

pr

bki wS

Jakośćwody w

L/OBW:

pr

185

bce w zakresie badanych parametr w mikrobiologicznych odpowiada

warunkom określonym w załącznikach nr 1A - tabela 1. i 1c - tabela L. do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2Qt7 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi{Dz. U. z2ot7 r. poz. ?Ż94|.

Na podstawie sprawozdania z badania wody nr L/0BW-9051.2/185/}a33 stwierdza się,
że woda jest przYdatna do spożycia przez ludzi.

PAŃSnĄ'o\{Y GRAhiI

II{SPEmffi

C Z l',

rt,ffi"4CTJ

mgr in/. Irrna

ś*

s

E

- '.*
* Ę'ł'" * Pf**

.j {ić

ś
F

t.

Kidałła

$ffiffi

Formułarz nr Po-sBw-03#17 z dnia 14.łŻ.Ż019 r.
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Elbląg, dnia 20.05'2019 r.

Sprawozdanie z badar nr L/oBW-g0sL.Żl185 /2019
1. Nazwn i adres klicnta: Graniczna Stacja Sanitamo-Epidemiologiczrra w Elblągu ul. Bęma 17
2. Zakros wykony*anych badar zgodny zeZ|ełnuęmjednorazowym m 3/HłU2019 z dnia 15'05.2019 r.
3. Obiekt badania: pr bka wody ptzeznczonej do spozycia
4. Cel badania: wykor4ystanie wy.nik wbadan w obszarzę ręulowanymprawnie
5. Data, godzina pobrania prtÓbki: 15.05.2019 r., godz. 1110
6. Miejsce pobranir prtÓbki: Port Morski ĘlĘlry' nabrzeŻe pasazerskią Bulwar ZygmlntaAugusta *
punkt poboru wody dla jednostek pływających (ws Elbląg)
:1
7. Pr bka pobrana wg I_08/po_oBw-03 (metoda nieakredytowana) ptzezpt bkobiorę z GSSE w Elblągu *
p. Tadra
8. Oznakowanie pr bki przez klienta: 3lHK
9. Stan dostarezonej pr bkfu bezuwag
10. Datn i godzina przyjęcia prtÓbki do laboratorium: 15.05.2019 r'n godz.1l50
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bez nieprawidłorłrych

zmian

ufrrŃci i wsp łczynniku ruszerzerria k=2. Podana niepewnoś nie obejmuje etapu pobierania pr bki'

Badania mikrobiologiczre wykonano w Sekcji Badan Biologicznych Wody, Elbląg ul. Gen. J. Bema 40
w dniach: 15 - 18.05.2019 r.
TI9yAGA!!!

Bez piserrnej zgody Iaboratoriurn spra:rrozdanie z badan nie może ĘÓ powielane inaczej, iak ty'lko w oalości.
wyniki badair odnosą sĘ wyłącarie do badanej pr bki.
3. w pr-zvpadku dostarczenia probki przez Zleceniodawcą Laboratorium nie ponosi oćpowiedzialnośoi za etap pobrania i transportupr bki.
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