Fomrrrlarz nr

PO$BZ43E12

z dnia 10.06.2015r

Wojewódz*a §tacja Sanitame,Epidemiologiczna w OlszĘnię
ul. Zołnierska

16 10-56l Olsztyn

Labora&orium w Elblągu

ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elbląg

AB 618
Oddzial Badania Żywności

tęI. 55

236 74 18 fax 55 233 47 72 e-mail: labelblag@gmail.com

Elbląg, dńa 29.08.2016 r.

Sprawozdanie nr U OBŻ-IO51.3 l llgwbt ztżOt6 z

ba

dania meta li w wodzie

1. Badanie wykonano na zlecenie: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul, Kazimięrza Wielkiego 12A\

ż.Z*kres wykonywanych badań: zgodny ze zleceniem w 62wlZ z dnia 19,08.2016
Obiekt badania: próbka w9dy z pływalni

4.

Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami dokumentów w obszarze regrlowanym prawnie
próbki: zgodnie z ośrłriadczeniem zleceniodawcy

ó. Miejsce pobrania próbki: zgodnie z oświadczeniem zleceniodawcy

ul. Szpitalnej
7.

-

19.08.2016 r., godz. 10e

basen odkryty w Kętrzynie prry

strefa płytka

Próbka pobrana prnezz próbkobiorę PSSE w Kętrzynie, p Maciej Raszkiewicz

8. Oznakowanie
9.

-

-

Kętrzyn

r.

3.

5. I}atą godzine pobranie

ll40a

próbki przez klienta: 116zKęt

§tsn próbki: bez uwag

10. Dsta i godzina przyjęcia

próbki do laboratońum: 26.08.2016

r,, godz,

9s

Bedania chemiczne

Kod

Badana

pńbki
l19wblz
Niep€wnoś

cecha

glin

Metoda badań

ETAA§ zgodnie
PN-EN I§O 15586:2005

wvnik badania
+

niepewnoscl

Najwlesze dopuszczalne
sĘźenietł.gRozp. MZ

Jednostka

0,15+ 0,021

miary

z 2 grudnia 2015r
Q}z. U. z 2a 1 5r. płz.201 6\

mgI

0,2

*rnilru badania wyrażona iako niepewność rozszerzona metody badawczei prł,pozi yrue

i współal,nniku tozszefrlśBiak=ż, Podana nięewnośćnie obejmuje etapu pobierania próbki.

Badania chemiczne wykonano w dniu 26.08.2016 r.
Sprawozdanie sporądzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Bez pisemnej zgody Labor&torium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko rv calości.
odnosą się ł_vląc,aie do &danej próbki.
3. laboratorium nie ponosi @owiedzialnŃci za etap pob,rania i transportu próbki.
1.

2. Wyniki badań

auton,zował:

odd.i§l_E#8ńW"!§nos.i

,ffirT*a-r#*rłi
Miejski OśrodekSportu
i RekreacJi w Kętrąy4ie
Wpłvneło in

. e'.ą.ł", ! G
t_,Óz...l..,..,.ł,9.5,...

