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AB 311
Nazwa i adres klienta: Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o,o. u-3o0 siemiatycze, ul. Armii Krąowej 26
zlecenie nr:
RDWlI7649l20LĄ
Próbki dostarczył:
klient
Data/Godzina przyjęcia próbek do
2014-06-24
12:30
opis próbki:
próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr pkl2l2014
zawieraiacvm dane:
-nazwa urzadzenia lub źródła wody wodociąg siemiatycze
-data/godzina pobrania
2014-06-24
09:20
-Próbkępobrał: Dobrowolska KrysĘna

badań

l

l

oróbki

Stan próbki bez zastrzeżeń

zgodnie

z

PN-ISO 5667-5:2003

+

Data wykonania badań; 20tĄ-06-24
2014-06-24
Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.
akredytacji oznaczone są literą - N
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Kod próbki
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Miejsce pobrania próbki
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SiemiaĘcze - ul. Lewandowskiego
Hydrant na końcówce

Rodzajwody
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Wyniki spoza zakresu
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ł Warunek: [azotany]/50+[azotynyy3 < lub 1, gdzie Waftości w nawiasach kwadratowych oznaczają
=
stężenie azotanów (No3) i azoĘnów (Noz) w mg/l. stężenie azotynów w
wodzie uzdatnionei wprowadzonei do sieci wodociąqowei lub innych uządzeń dyshybucii nie może przekriczać wartości 0,i0 mq/l.
**WgrozPoządzeniaMinistraZdrcwiazdnia29marca2007rwsprawiejakoŚci
wodyprzeznaczonejdospożycia przezludziloz.u.nror poz.4u)zmienionegorozpolządzeniem

z dnia 20 kwietnia 2010 (Dz. U, Nr 72 00z.466\.
**xTemperatura pomiaru 16,6 oc. KoreKa za pomocą
ulządzenia do kompensacji Wplywu temperatury.
x**xParametr w wlw rozponądzeniu z przypisem " Akceptowalny przez
konsumentóW i bez nieprawidłowych zmian,,

Wyniki odnoszą się Wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WssE W Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko W całości.
klient ma orawo do reklamacii w ciaou 14 dni od datv otrzvmania sorawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i tran§poń próbki.
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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w BiaĘmstoku. Dział l-aooratory;ny
15-099 BiałstoĘ ul, Legionowa 8
tel: 85 732 60 11
Fax; 85 740 4899
email : sekretariat@Wsse.bialystok.pl

Sprawozdanie

Nr

LM.9051,1294.20I4,!49B

z badań wody

BiaĘstoĘdnia 2014-06-27

AB
Nazwa i adres

zlecenie nr:

1

311

klienta: Pzedsiębiorstwo Komunalne

Sp. z o.o. 17-300 SiemiaĘcze, ul. Armii Krajowej 26

RPwl17649lz0I4

Pńbki dostarczył: klient
Data/Godzina przyjęcia próbek do badań

l

z9t4-06-24

Opis próbki:

12:30

nr

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem
PKl2/20t4
-nazwa urzadzenia lub źródła wody: Wodociąg Siemiatycze
-data/godzina pobrania
2014-06-24
09:20
-Próbkę pobrał: klient - Dobrowolska K,

próbki

badań:

zawierającym dane:

l

Stan próbki bez zastzeżeń
Data wykonania

Strona

20t4-06-Z4

+

zgodnie

z

PN-EN ISO 19458:2007

20L4-06-26

L498lL|Ąlz
Siemiatycze, u|. Lewandowskiego, hydrant na
końcówce
woda przeznaczona do spożycia

Rodzaj wody

Rodzaj próbki

Jednorazowa

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Liczba bakteńi grupy coli §tk)

PN-EN ISO 9308-1:2004

Liczba baKerii Escherichia coli (jtk)
w 100 ml wody

PN-EN ISO 9308-1:2004

Uczba Clostridium perfringens (łącznie ze
sporami) fitk) w 100 ml

PB-101 wyd. 1
Data wydania ż4.09.żu0

Liczba paciorkowców kałowych (Enterokoki)
fitk) w 100 ml wody

PN-EN ISO 7899-2:2O04

w 100 ml wody

w (22*2)oC po72h w 1 ml wody

+Ap1:2005+Ac:2009
+Ap1:2005+Ac:2009

PN-EN ISO 6222:2004

* Wg rozpoaądzenia Ministra Zdrowia
z dnla 29 marca 2007r w sprawie

rozporządzeniem z dnia 20 kwiehia 2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466),

jakofti wody pneznaczonej do §pozycia pęez ludzi(Dz. U.

Nr

61 poz,4t7)zmienionego

*xParametr w wlw rozponądzeniu
z określeniem ''Bez nieprawidłowych zmian''
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki
Bez pisemnej zgody WSSE w BiaĘmstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania

Laboratorium nie ponosi odpowiedzlalności za pobór i transpoń próbki.
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