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PROTOKOL POBRANIA PROBEK WODY DO SPOZYCIA

NR HK-ZG-222/21

strona / stron:

1/2

Data pobrania: 14.12.202

Identyflkacja
probkobiorcy:

r.
qlS t?w fGodzina pobrania : ̂  " I

Stanowisko, imi?, nazwisko: asystent Ewa Walczak , asystent Karolina Zimna

POMAKSNazwa i adres wiasciciela /

administratora urz^dzenia
wodnego*

p.zo. 0.
ul. Skladowa 2

66-016 Czerwiensk

Identyflkacja obiektu badania Wodoci^g publiczny o produkcji < ICQ mVd Nietkowice

Numer normy / procedury pobierania probek: PN-EN ISO 19458:2007, PN-EN ISO 5667-1:2008,
PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 5667-3:2018-08

Numer

opakowania Miejsce pobrania probki
Rodzaj badania
zakres oznaczono

na stronie 2

Dezynfekowana

tak/nie

Utrwalona *

tak/nie

Numer prdbki
z rejestru
centralnego

Nietkowice, SUW,

woda uzdatniona
WO nie tak

a-
/Ib0(:

Sycowice 40A, Sklep spoZywczy
sala sprzedazy WO nie tak

OL

Rodzai badania:

A - parametry grupy A
B - parametry grupy B
WO- vvybraneoznaczenia
* wpisac wlasciwe

Prebka/ probki zostala pobrana zgodnie z rocznym programem i harmonogramem monitoringu jako^ci wody: tak nie X*
Uwagi probkobiorcy:

Przyczyna pobrania probki/ probek (jesii nie dotyezy harmonogramu monitoringu jakosci wody).
Probki wody pobrano po zakonczeniu dzialan naprawczych (zgodnie z !} 20 ust 2 pkt 6 rozporzijdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudiiia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.)

Sposob post(?powania z H po pobraniu (warunki transportu)

chlodzona X

w temperaturze 7*^0
niechlodzona □

0^ ̂
podpis prbbkobiorcy

Producent wody /administrator sieci* nie wnosi zastrzezen / wno&i-nast
CO do sposobu

Data i podpis czyteiny przedstawiciela producenta wody
/ administratora sieci * uczestniczqccgo przy pobieraniu prebki/probek

Przyj^cie
probki/probek
do laboratorium

data godzina .I.A.MO.JOll,

Opis. Stan probki / prbbek: *(" oznakowanie probki itp.)

-prdtfkT"/ probki* prawidlowe / rrreprawlcllowe*

- nr probki/prbbek* do utrwalenia w laboratorium OL-....

Nazwisko i imig osoby przyjmuiacei probki
* niepotrzebne skreslic




