
Sadeckie Wodociagi Qq.. ?.o'o'
Laboratorium Badania Wody i Sciek6w

33-300 Nowy Sacz ul' W'Pola 22, tel' 0l8l 4L4l229

AB 980

Now Sacz, 18.05.2018

SPRATWOZDANIE ZBADAN NR tzlllw 12018

Nazwa i adres klienta:

Miejsce Pobierania Pr6bki:

Opis pr6bki:
Daty pobrania i PrzYjecia Pr6bki:
Data(y) wYkonania badania Pr6bki:
Stan pr6bki:

Pr6bki zostalY Pobtane Przez:

Plan pobierania Pr6bki :

ZakladGosP. Kom. w L4cku

33-390 L4cko L4cko

Lazy BrzYftskie - zbiornik

woda do sPoiYcia
1,6.05.20L8 / 16.05.201.8

1.6.05.2018 - 17.05.201'8

odpowiedni

klienta zewngtrznego
nie dotYczY

/53

OznaczanY wskaZnik Metoda badawcza Jednostka WYnik badari
Lzlrlwl20l8

Warto6i 1

dopuszczalna

PN-EN ISO 7887:2002 lNl mgPt/l poni2ej 5 akceptow.
barwa

PN EN-ISO 7027:2016 lNl NTU 0.33
metnoS6

( temp,pomiaru 16.5 "C ) PN-EN ISO 10523:2012 lAl pH '7.6 6.5-9.5
pH

przewodnoS6 elekl. wl'( temtr)'pomlaru 17.4 'C ) (*) PN-EN 27888:1999 lAl uS/cm 407.0 2500

PN-EN 1622:2003 lNl akceptowalny akceptowalnY
zapach

Liczbabakterii gruPY coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 lAl jtk

Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISo 9308-1:2014 lel jtk

(x)korekta do tem rbtury 215' C wy Konana za pomoc4 utz4dzenia do kompensacj i temperatury
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zASTqPCA-KrEROU/NIKA
Laboratoriu nra \\iody i Sciek6w

KiEROWNIKA
lf,Jfii. woav i Sciek6w
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Wyniki akredYtowane iiWyniki akredytowane hznacZono A, wyniki spoza lakresu akredytacii N' WynrkL badan oanos4t sLu wJtqc4rLL( uu uwwq'qw'" 1t vv-

1/ wedfu. Rozporzadi\nia Minisua zdrowi,a z dnia 7.12.2017 r. w sprawie iako|ci worty paeznaczonej do spoQcia przez ludzi

llinirirr:"'rprorozdani)zostato sporzQdzone w 2 egzemplanach' z czego 1 otrymuje o'iY- 
1:.":::i:::,:::::::,-

;::,'i;;;;;;;;;';;,;;;;;";;;;,riio,mniniei,ze sprawozdanie nie mole bvt powierane inaczei iak rytko w catoici'
:-)-!^t-^(ni -n nnhiovnnio i tronsnt;:;r:;::;:;t;:;,r*r,r"r*rr 

olwiatlczenia krienta. r.aboratorium nie bierze odpowiedziarno|ci za pobieranie i transpon pr6bek'

.--.^-)^,^;^ - hnAn;

Klient ma prawo zloZenia reklamacji w terntinie 14 dni od dary ot4mania sprawozdania z badari

( Koniec sPrawozdania )

ii N. Wyniki badafi odnoszq sie Wlqcznie do badanych pr6bek'
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