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Gminny Zaklad Komun alnyy' l'4cku
4lzozowal
09-520 tr-qck

Panstwowy Powiatowy lnspektor sanitamy w Plocku na podstawie sprawozdania

Nr LSW600/493/2019 z dnia 30.03.2019 r., zbadah pr6bki wody pobranej w Stacji Uzdatniania Wody

Wola tr-4cka - kran w hydrofomi, stwierdzono utrzymuj4ce sig przekroczenie wartodd parametru

mangan- wartoSi oznaczona wynosila 90+9 pgA, warto66 parametryczna wynosi 50 pgll.

mgr inZ, Gr:egor; tlie tikowiF-
hhlonla|!{ptsctnbDg

Z.al1cznlk:
- Sprawozdanie Nr: LSW600/49312019 z dnia30.03.2019 r.

Otrzymujq:
l. adresat

2. W6jt Gminy Lqck, ul. Gostynifska 2, 09-520 tr qck

3. ala
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Strona l

POWIATOI4/A STACJA
SANI TARNO- E PI D EMI O LO G I CZNA

W PI.OCKU
Laboratorium Badaniu lliid

09-402 Plock ul.Kolegialna 20

Te l/fax : (2 4 ) 3 67 -2 6- 3 4

adres e-nnil: hkl.ploc k@Stss e.waw pl
wr,\a. p I oc l'- p s s e M aw. p I

AB 630

Sprawozdanie z budafi nr : LSW600/493/2019
' nr spratrozdana zgodny z ()D) kaden laboratotyjnyn| pftbki

sporzqdzeruq
sprcwozdqnla:

30 marzec 2019

Egz /

Prdbka:

(ID) kod ltuoratoD)jtt)':

Dats rejestrecji:

Ocena stanu:

Pobierajqcy:

LSW600/493/2019

20I9-03-27

brak ttwag

HKN PSSE Plock

Zleceniodawca:

Nazws :

Adres:

Panstwory Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku

09-40A Plock, Kolegialna 20

Oois prdbki wp nrotttkolu pobrania nr: HKN-84 0/410/87/56/1 92/19

M iejsce/adres pobrania pr d b ki: Il/ ola tr'qcka,

Punkl poboru prdbki:

Pochodzenie prtibki

Dsta pobruniq prdbki:

Stacja Uzdatniania llody - lcran w hydroforni

wodociqg publiczny II/ola Lqcka

2019-03-27

D at a ru zp o cz7cia b addli: 2019-03-27

Dati zakoficzenid bdafi Jizykochenricznych: 20 1 9-0 3-2 8

Data zskoticzenia budui mikrobiologicarych: 20 | 9-43-34

Odst?pshea od badafi i barlania brak

niezgo tlne z wltmtgan ian

.- ,-i,sir z -'ryginalem

02.J,:i,,,s2{

Zrtqc:nt/' do LSil 5.8-l-A tltdanie lllll : an.2 5.03.20 l 6 Pa )ttpehieniu itlion acje chronione



Strona 2

Snrawoz.danie z badari nr : LSW600/493/2019
*- 

nr sproo:danLa z}ot)n.y z kodenl ldhorctoryjtD)h probkt

W; n i k i ha do fi Jizy koc h enic zny c h

Naaua oznaczeniq Jednostka
Norma/procedura

badawcza
titynik

I Mangan (A) pg/t PN-EN ISO t5586: 2005

osobaa1do4zuj4cawynikibadahf4lkochemlcznychmgrin2.H0nnaSzczeso

Ilyniki badafi mikro bio Io gicznyc h

Nazwa oznaczenia ' Norrua/ procedura
badmt cza

Wynik

I Og6lna li.czba nil<roorganizmdw w 22 +/- 2"C po 72h

w I nl (A), jtk
PN-EN lSO 6222:2004 38[26;55]

- w],nik badania podawanyjest z niepewnoSci4 rozszerzon4 (p= 95o/o, k=2) nieuwzgl9dniajqc? etapu poboru probek.

I

Wynih badno adnoszq siewylqcnie do badanq p bkiSp,tuazdmie z badah hie hote byt kaprcwane ba. ,ga.r, labarctoho" tnac'ej Jakl),lko || Lalalci

Zawierdzajqcy; mgr Tomasz Sq)ota ski

Osoba autoryzujqcawyniki badai ntkrobiologicznych: mgr Tontasz Sqtolatiski !_ . I t' . I ..
.l.i,,i ui*

' - (A) - oznaczenic wykonywao€ metodq aked)'towan4: CN/A) - oznaczenie \ ykonJ,$'ane mttoE4 nieakedyo*anq

Za zgodnosc z oryginalem
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Zalqczhik da LSW'.8-) -0 Wydanie t'lll r dD 25.03.2016 P a )rypeltli en iu infarhtacj e chron i o1e


