Państwowy Granic zny Inspektor Sanitarny
w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Bema l7, Tel (55) 232 70 80, fbx (55)
e-mail : gsse.elblag@pis. gov.pl
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Elbląg, dnia 10.06'2020 r.
HK. A941-6/9/2A

ocena rgodnościz wymaganiami
jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona
do spozycia przezludzi

Dot. s.prawozdania z badania wody nr: l-lOBW-905I.Ż/L*S|ZAZ}
. Data pobrania próbki: 04.06.2020 r
.

Miejsce pobrania próbki:
Port Morski Elbląg, terminal przeładunkowy ul' Radomska - punkt poboru wody dla jednostek

pływających

.

Kod próbkiwg

L/OBW:

195

Jakośćwody w próbce w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych odpowiada
warunkom określonym w załącznikach ]"C _ tabeła L. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia ?
grudnia ŻBL7 r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi {Dz. U. zŻa17 r. poz.
ŻŻ94)'
Na podstawie sprawozdania z badania wody nr L/0BW-9051.z/L95/2a2.o stwierdza się, że woda jest
przydatna do spożycia przezludzi.
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Formularz nr P0-oBW-03lF17 z dniaŻ4.02.202a t.

/
wo.lrwÓuzxł sTAcJA sANITARNo - EPIDEMIoLoGIczNA
W OLSZTYNIE
ul. żbłnierska 16,10-56l olszĘ'o

LAB0RAToRIUMW ELBLĄGU

ul. Gen.J.Bema 40' 82-300 Elbląg

AB 618
strona l/1
oddział Badania Wody i Powietrza ul. Gęn. J. Bema 7i 82-300 Elbląg
Sekcja Badań Biologicanych Wody ul. Gen. J. Bema 40; tel. (55)233477Ż; fax:(55)6128389; e-mail: woda.mikrobio1ogia@gmail'com
Sekcja Badań Fizyko-Chemiomych Wody i Powietrza ul' Gen. J. Bema 7l tel, (55)2334l22; fax:(55)ó128389; e-mail: elblagobw@oZ.pl

Elbląg, dnia 08.06.2020 r.

Sprawozdanie z badań nr LloBw-9051.2/ 19512020
I. Nazwa i adręs klienta: Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Elblągu ul. Bęma 17
2. Zakres wykonywanych badań zgodny ze Zlecęniemjednorazowym nr 7/HK/Ż020 z dnia 04.06.2020 r.
3. obiekt badania: próbka wody przeznaczone1 do spożycia
4. Cel badania: wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie
informacje podanę przez klienta
5. Data, godzina pobrańia próbki: 04.0ó.2020 r., godz. 920
przeładunko}\ry
ul. Radomska - punkt
terminal
6. Miejsce pobrania próbki: Port Morski Elbląg
informacje podanę prZęZ klięnta
poboru wody dla jednostek
7. Próbka pobrana wg I-08/Po-oBw-03 (metoda nieakredytowana) przez próbkobiorcę Z GSSE w Elblągu
informacje podane przezklienta
p.

pĘrvających

-

Tadra

oznakowanie próbki przez klientaz 9lI1K
9. Stan dostarczonej próbkit bez uwag
10. Data i godzina prryjęcia próbki do laboratorium: 04.06 '2020 t', godz. l000
8.

Badania mikrobiologiczne

Najwyźsza
dopuszczalna

wańość

Kod

Badana cecha

Metoda badań

próbki

Jednostka

Wyniki badania niepewnośćl

t...;...J

miary

wg. Rozp. MZ
z dnia
07 grudnia 2017 r.

(D2.U.22017 r.
noz^}.Ż94\

195

Bakterie grupy coli

nb - nie

1

Niępęwnośćrozs źenaŁa pny

PN.EN ISO
9308- l : 20 l 4-12

tworzące kÓlonię
poźiomie prawdopodobi€ństlva

95o/o

+ A1,

:Ż017'04

0

jtk/100 ml

0

i 1vspołcz1'nniku roz5zerzenia k=2. Podana niepewngść nie obęjmrle etapu pobierania próbki.

Badania mikrobiologiczne wykonano w Sekcji Badań Biologicznych Wody' Elbląg ul. Gen. J. Bema 40
w dniach: 04 - A6.06.2420 r.
Do wyników badań nie podano stwierdzęnia zgodności - zgodnie ze zleceniem łu 7lI1W2020
UWAGA!!!

1' Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane
Wyniki badań odnosą się wyłączrie do badanej pńbki.
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Przegląd i autoryzacja

KoNIEc sPRAwozDAMA Z BADAŃ
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