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Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bialymstoku. Dział Laboratoryjny
15-099 Bialystok, ul. Legionowa 8

___~1~~~_7_~3_ 60_~1 Fax: 857404899 email: sekretariat@wsse.bialystok.pl

Sprawozdanie Nr LPW9051_565.2015_741 z bada~ w~d~- - r- Stro~~-T 'St~~~'-

Białystok, dnia 2015-05-07 I 1- - - i 1-
,-- --~•AB 311

Nazwa i adres klienta: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 0_ o. w Sokó/ce, 16-100 Sokó/ka ul. Targowa 15
Zlecenie nr: RPW/15298/2015
Próbki dostarczył: klient

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań 2015-05-06 / 09:30
Opis próbki:
Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 16/HK/2011P/Z/2015 zawierającym dane:
-nazwa urzadzenia lub źródła wody: wodociąg Sokó/ka
-miejsce pobrania próbki: 50kółka ul. Przemysłowa, Ujęcie, kran w studni

-rodzaj wody: woda przeznaczona do spożycia

-data/qodzina pobrania próbki 2015-05-06 / 08:00
-Próbkę pobrał: Mozyrska M. pracownik PSSE w Sokółce zgodnie z PP/HK-01
Stan próbki bez zastrzeżeń
Data wykonania badań: 2015-05-06 -i- 2015-05-07

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza
zakresu akredytacji oznaczone są liter - N---- . ------------r--------- -- -------- .----- --------
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Rodzaj próbki Jednorazowa
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Wynik badania
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•• Wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 pozA17) zmienionego rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia
2010 (Dz. U. Nr 72 poz.466).

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 prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania
laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbki.

Autoryzował:


