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DZIAŁ LABORATOI{YJNY
LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 61 -705 Poznań ul. Noskowskiego 2l
tęl. 6I 8544-826, 61 8544-829 fax. 61 8544-827 ę-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr Dl408l1058l2017

Nazwa i adres zleceniodawcy : GMINA PNIEWY OSRODEK SPORTU I REKREACJI
62 -045 Pniewy, ul. Wolności 20 - zlęc. zdnia 18.05,2017 r.

Próbka pobrana i dostarczona przez: Zlecęniodawcę

Identyfikacja metody pobierania próbki : -

Rodzaj próbki : woda z miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Oznakowanie próbki : -

Miejsce pobrania : Jezioro Dobrzyczno (Lubosz Wielki)
- prawa strona miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Zamorzu

Nr rejestru próbki : Dl408ll058l20l7

Data pobrania : 20,06.2017 r.

Data dostarczenia : 20.06.2017 r,

Data zakończenia analiz : 23.06.2017 r.

Stan próbki : dobry

Lp. Parametr
Identyfikator

metody badawczej 1) Jednostka Wynik

Niepewność
wyniku

badania/granica
przedzialu

wyniku 2)

Dopuszczalne
zakresy

wartości 3)

1 Escherichią coli PN-EN ISO 9308-3:2002 o NPL / l00 ml <15 < 1000

2 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 0 jtk i 100 ml 15 < 400

l)

2)

Metoó badalcE stosovale u, badąrriąch pełniaJą *Waganią okreśIone a załqcaliku Nf ] do loąolądżenia Ministfa arowia ż ńia 8 kłkhia 20I I r.

w pralłie pfowadzeĄia nadzofu nadjąkością uoą w kqpielisku i mĘsa1l,łr*ofzystywanym do k4pieli (lek tjednolily Dz, U. 20] 6 r. poz.1602).

Niepevńości vrnihóąl lzyhoche icznych/grunice Wedziału v}Ąików miklobioloqicznych ą podawane dla metod akłedrtowahrvh i 8(b vlnik + niepewność

ż pobiełanien pfóbekJ'est składnikiem budżetu niepewności, jeż:eli próbh pobrune ą przez pfóbkobiofcóu) L&|yG.
3) Dopusrcalne zalłesy wartości okłeślono w załączkihl Nl ] do fozpolądzenią Ministfa uło||ia z ilnia 8 kwiŁthia 201 1 t. w spfawie łoladzenia rudzoru had
jńoścą vodr v Wielisku i niejscu wkołzrstywonyn do ąpieli (tek:l jednolily Dz. U. 2016 r. poz.1602).

23.06.ż017 r.

Data sporządzeni a sprawo zdania ;il ńJańi;j r"u# ;T,6}iŁeJ {; ;j
w zakresie badan mikrobiologicznych

koniec spruwozdania -

W},niki odno zą ię wytączni do badanęj pńbki i dniajej pobrania, sprawozdanie z badań b z pisemnej zgody Działu Laboratoryjnego wssE w Pozn.niu, nie może

być kopiowan9 rłe frĘm ntaoh. Rekldmacje można składŃ pi emnie w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia otrzynania splawozdarlia,
Lóoratotium nie pono i odpowiedzialnoś i za pobieranie i tanspoń próbek dostarczanych do Labomtorium prz z zleceniodawów.

Lrboritonum brdrwcż. rkrcdytowrne przez PcĄ Nr AB 438. M tody bldrwcz. objęte żrkreśefu rkledytscji oznrkowrno ymbolGm Q.
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DZIAŁ LABORATORYJNY
LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 6I -705 Poznań ul. Noskowskiego 21

tel. 6I 8544-826, 61 8544-829 fax, 61 8544-827 ę-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr Dl408ll059/2017

Nazwa i adres zleceniodawcy : GMINA PNIEWY OŚnOonK SPORTU I REKREACJI
62 - 045 Pniewy, ul. Wolności 20 - zlec. z dnia 18.05.2017 r.

Próbka pobrana i dostarczona przez z Zlęcęniodawcę

Identyfikacja metody pobierania próbki :

Rodzaj próbki : woda z miejsca wykorzystywanego do kąpieli

Oznakowanie próbki : -

Miejsce pobrania : Jezioro Zajączkowkie
- prawa strona miejsca wykorzystywanego do kąpieli w Zajączkowie

Nr rejestru próbki z Dl408l105912017

Data pobrania z ż0.06.2017 r,

Data dostarczenia : 20.06.2017 r.

Data zakończenia ana|iz : 23.06.2017 r,

Stan próbki : dobry

Lp. Parametr
Identyfikator

metody badawczej 1) Jednostka Wynik

Niepewność
wyniku

badania/granica
przedzialu

wyniku 2)

Dopuszczalne
zakresy

wartości 3)

1 Escherichia coli PN-EN ISO 9308-3:200ż o NPL / l00 ml <15

2 Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 O jtk / 100 ml J < 400

|) 
Merody badąłcze stosowaw v badałiach speh,riajqwnaggnia olcreślorc w ałqcmihl Nr 1 do rozporąd&nia Mhiśfta urcwia z dnia 8 kwietńia 20l l f.

N, Ęruwie pnwadżenia ladzoru nad jakoścĄ woĘ w fulielisku i mĘsca wkafzysĘ*ąryn do kqpieli (lekst jednolity Dż. U. 20] 6l. poz.l602).
2) Niepe$/ności |9yników fizykochĘniczlrah/głarrice pzedzidłu wyńików mikrobiologiczĄĘh sq podawane dla metod akłed,towałł'ch i gą wynik + niepeuność

obej uje waftaść NDs-u i vryźonaJ:e t ńiepewnością rozszerżonq obliczonq dla l elody badawczej dla łżzdziąłu uJności 95% i k=2. Niepewność zwązana

z pobieraniem pfóbekjest skłĄd\iaelrl budżelu niery|9hości, jeżeli plóbd pobfane ą przrz próbkobiorcóy, LB-IVG.
3) Dopuszcralne mkłesypąltości okłeślono v zaĘczllil Ń 1 do lozpolądzenia Mniśffa Zdrcwia z dnia 8 hĄietnia 20I ] r. w sprawie prcwadz2nia nad:aru nad

jakościq lłody v kqPieliska i hiejsca wńorłswan m do kqpieli (tekstjednolity Dz. U. 20I6 r, poz.1602).

23.06.2017 r.

Data sporządzenia sprawo zduia Podpis osoby autoryzującej
w zakręsie badń mikrobiologicznych

koniec sprawozdania -

Wyniki odnoszą się wyłączni do badanej próbki i dnia j j pobrania" sprawozdanie z badań beż pi emnej żgody Działu Laboratoryjnego wssB w Poznaniu, ni może

być kopiowano we fiĘmentaoh. Reklam8cje można sHadać pisemnie w oiągu 14 dni od daty potwief(Łenia otrrymania sprawozdania.

Laboratorium nie pono i odpowiedzialności z8 pobi rani i tran poń ptóbek dostsrczłnych do Laboratorium przez Zleceniodawców,

Lrbontorium bidswcż .kredytowrde przez PcĄ Nr AB 438. M tody bidewcze objętc z.kr som 8krcdytrcji oznakowrno śymbolcm Q.


