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Podstawa realizacji

Gmina Ludwin
Ludwin 
21-075 Ludwin

Zleceniodawca

Zlecenie z dnia: 2015-06-18, numer systemowy: 15010607

ID: 17559

Cel badań: obszar regulowany prawnie

Próbka:

Woda powierzchniowaPlaża przy dawnym WSK
Jezioro Łukcze

077369/06/2015

Miejsce poboru / etykieta
zleceniodawcy

Nr laboratoryjny
próbki

Opis próbek

077369/06/2015 2015-06-23 Przedstawiciel Laboratorium KJ-I-5.7-33 (NA)

Metoda pobieraniaPróbkobiorcaData pobieraniaNr laboratoryjny
próbki

Dane związane z pobieraniem próbek

próbka jednorazowaPlan pobierania:

Data rejestracji w laboratorium

2015-06-24, godz.07:10

Data rozpoczęcia badań

2015-06-24

Data zakończenia badań

2015-06-27

Uwagi
Stan próbki w  chw ili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń

mgr Anna Okręta

...........................................................

Specjalista ds. projektów środowiskowych

Sporządził:
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Wyniki badań
Lokalizacja punktu poboru

Numer laboratoryjny próbkiJednostkaOznaczany parametr Identyfikacja metody 
badawczej

Niepewność

rozszerzona
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Jezioro Łukcze

077369/06/2015

(U)

Ocena organoleptyczna (NA)Osady smoliste, przedmioty 
pływające

nie stwierdzonoTE - KM-

Ocena organoleptyczna (NA)Zakwity sinic nie stwierdzonoTE - KM-
KJ-I-5.4-54M (A),(NR)Liczba Escherichia coli 30PS 19-45 KMNPL/100

ml
KJ-I-5.4-55M (A),(NR)Liczba enterokoków kałowych 75PS 54-99 KMNPL/100

ml
U - niepew ność metody badań f izyko-chemicznych określono jako niepew ność rozszerzoną. Współczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufności 95%. 

Niepew ność rozszerzoną podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedział ufności uzyskanego 

w yniku - w g PKN-ISO/TS 19036:2011.

Identyfikacja metody badawczej Zastosowana procedura badawcza

KJ-I-5.7-33 (NA) Pobieranie próbek w ód w  kąpieliskach oraz w  miejscach w ykorzystyw anych do kąpieli

KJ-I-5.4-54M KJ-I-5.4-54M - Procedura Badaw cza w ersja 02 z dnia 26.04.2010

KJ-I-5.4-55M Procedura Badaw cza w ersja 02 z dnia 26.04.2010

Objaśnienia:

A - metodyka akredytow ana, NA - metodyka nieakredytow ana, NR - metodyka badania inna niż w skazana w  mającym zastosow anie przepisie 

praw a. Dow ody w iększej dokładności i/lub rów now ażności zastosow anej metody dostępne są w  Laboratorium (art. 12 ust. 2 POŚ, Dz. U. 2013, 

poz. 1232 z późn. zm.), przekazane zostaną na życzenie Klienta.

Miejsce w ykonania badań: TE - teren; PS - Pszczyna

Autoryzował:

KM - mgr inż. Marcin Kuś - Kierow nik Operacyjny Laboratorium

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy  dokument został wy stawiony  zgodnie z Ogólny mi Warunkami Świadczenia Us ług (OWŚU stanowią element of erty , dostępne są na stronie: 

http://www.sgs.analizy srodowiska.pl/podstrona/uslugi), w oparciu o które zrealizowano us ługę. Należy  zwrócić szczególną uwagę na zagadnienia doty czące odpowiedzialności, 

odszkodowań i jury sdy kcji zawarte w OWŚU.

Usługę zrealizowano w czasie i zakresie przedstawiony m w niniejszy m dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczy niony mi ze Zleceniodawcą i wed ług Jego wskazówek, jeśli 

takowe zostały  podane. SGS Polska Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność jedy nie przed Zleceniodawcą; niniejszy  dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowiązków 

wy nikający ch z zawarty ch porozumień.

Wszelkie nieautory zowane zmiany  niniejszego dokumentu, podrabianie i f a łszowanie jego treści, f ormy  i wy glądu jest niezgodne i podlega ściganiu w świetle prawa. 

Dokument może by ć wy korzy sty wany  i kopiowany  w ca łości, kopiowanie częściowe jest dopuszczalne po uzy skaniu pisemnej zgody .

Wszy stkie wy niki badań i pomiarów zestawione w niniejszy m dokumencie odnoszą się ty lko do badany ch próbek. W przy padku, gdy  w dokumencie zaznaczono, że próbki 

zostały  pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy , SGS Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pochodzenie, sposób pobrania i reprezentaty wność próbki. 


