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Laboratorium Środowiskowe
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 52A
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Pszczyna 2018-10-09

Strona nr 1/2

SPRAWoZDANIE z BADAŃ NR sB/99343l10l2o18

lilt
lD: 35'16

Zleceniodawca
Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
oA-'nA

Qar{knrłlina

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia 2018-09-26, numer systemowy: 18022073

obszar badań:

obszar regulowany prawnie

Cel badań:

dla potzeb potwierdzenia zgodności z Wymaganiami

opis próbek
Próbka:

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcv

Nr laboratoryjny
nrńhlłi

Woda uzdatniona

Wodociąg publiczny w Kaleniu
Stacia wodociaqowa w Kaleniu
Dane zwiazane z pobieraniem próbek

'143833110120',18

Nr laboratoryiny
próbki

Data pobierania

Próbkobiorca

Metoda pobierania

143833t1012018

201 8-1 0-05, godz.06:57

Piotr Szewczyk - Pzedstawiciel
Laboratorium

PN-EN ISO '19458:2007 (A)

ocena organoleptyczna Wykonana podczas pobierania próbki
BaMa:

Zapach: brak

Mętność:brak

brak

prÓbka jednorazowa

Plan pobierania:

Data rozpoczęcia badań

Data rejestracii w laboratorium
20'l 8-1 0-05, godz17 :10

Data zakończenia badań
201 8-1 0-06

20't8-10-05

Uwagi
Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zaslrzeżeń

SGS F,r!:.ka Sp. z o.

Sporzadził:
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SPRAWOZDANIE z BADAŃ NR sB/99343l1ol2o18

jtld100ml - liczba .iednostek tworzących kolonie w 100 ml
NDS

_

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z

po2.2294\
1)

z''lc

07

'12.2017l ' w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przezludztt (Dz. U. z 2017r ',

< 10 jtk (NPL). W przypadku Wykrycia bakterii grupy coli < 'l0 jtk
(NPLy1 00 ml należy wykonaó badanie parametru E.coli i enterokoki w związku z $ 21 ust. 4

Dopuszcza się pojedyncze bakterie
rozporządzenia.

objaśnienia:
A - metodyka akredytowana, ZPs _ Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez WłaściwegoPP|S (Tychy' decyzja nr
1 7/Ns/HK.4560-7 4dl 17 Ż dnia 25' 1 0.2o17 r')
Miejsce Wykonania badań: PS - Pszczyna
Autoryzował:
BS _ mgr Barbara Stolarska - Kierownik Działu Analiz organicznych

SGS poiska Sp. z o. o.
*""ii'ńL

0l"248 Warszawa, ul. Jaia
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Koniec dokumentu

------

Niniejszy dokument został Wystawiony zgodnie z ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług (oWŚU stanowią element ofeńy, dostępne są na stronje:

odszkodowań i jurysdykcji zawarte w otłŚu.
Usługę zrealizowano W czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze zleceniodawcą i według Jego wskazóWek' jeśli
takowe zostały podane. SGs Polska Sp' z o.o' ponosi odpowiedzialnośc jedynie pzed Zleceniodawcą; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązkóW
wynikających z zawarlyęh porozum'eń'
Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu' podrabianie i fałszowanie jego treści, formy i Wyglądu jest niezgodne i podlega ściganiU W świetle prawa.
DokUment może być wykozystywany i kopiowany W całości,kopiowanie cŻęściowe jest dopuszczalne po Uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie Wyniki badań i pomiaróW zestawione W niniejszym dokumencie odnoszą się tylko do badanych próbek' W puypadku' gdy W dokumencie zaznatono, że próbki
Żostały pobrane przez pzedstawiciela zteceniodawcy, SGS Polska Sp' z o.o. nie ponosi odpowiedzialności Ża pochodzenie' sposób pobrania i reprezentatywnoŚć próbki'
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