
Formutarz nr POoBŻł3rr n z dnia 10.06,20l5r

Wojewódzka Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul, Żołnięrska 16 10-561 Olsztyn

Laboratorium w Elblągu
ul. Gęn. J. Bema 40 82-300 Elbląg

Oddzial Badania Ży.wności
tel. 55 236 74 18 fax 55 233 47 72 ę-mail,.labelblag@gmail.com

Elbląg, dnia 29.08.2016 r.

Sprawozdanie nr LtoBŻ-W5t.3l118wbt"J2L16z badania metali w wodzie

1. Bedanie wykonano na zlecenic: Miejski Ośrodek Sponu i Rekreacji, ul. Kazimierza Wielkiego 12Ą 11400 Kętrzyn

2. Zakrcs wykonywanych badań: zgodny ze zleceniem m 6?vłlZ z dnia 19.08.2016 r.

3. Obiekt badania: próbka w2dy zpływalni

4. Cel badania: ocena zgodności z wymaganiami dokumentow w ob§zarze regulowanym prawnie

5. Datą godzina pobrania próbki: zgodnie z oświadczeniem zleceniodawcy - 19.08.2016 r., godz. 1030

6. Miejsce pobrania próbki: zgodnie z oś,wiadczeniem zleceniodawcy - basen odkryty w Kętrzynie przy

ul. Szpitalnej : strefa glęboka

7. Próbke pobrans pnłz: próbko,biorę PSSE w Kętrzynie, p. Maciej Raszkiewicz

8. Oznakowanie próbki przez klienta: l15zKęt

9. Stan próbki: bez uwag

10. Date i godzina prayięcia próbki do laboratońum: 26.08.2016 r., godz. 9{
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Niepelvność rl,Vniku badania wyrazona iako niepelłność rozsz€izona m€tody badawczej prz}'pozi mie prawdopodobienstwa 95%

i wspolczynniku tozszqzaia k=ż. Podana nięewnŃć nie obejmuje etapu pobierania próbki-

Badania chemiczne wykonano w dniu 26.08.2016 r.

§prawozdanie sporądzono w dwoch jednobrzmiących egzemplarzach.

l. Bez piswnej zgody Laboratoriwn sprawozdanie z badań nie może być powielane inaozej, jak tylko w całości.

2. Wyniki badań o&osą się wyłącanie do badanej próbki.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i lransportu próbki
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