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sPRAwoZDANIn LBADAŃ NR 745 lfaft

Zlecęniodawca Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawidzu
Kościclnym

Adrcs zleceniodarvcy a9 -2f6 Zwłidz Kościelnv. ul. lr4azowiecka 24

Nr umowy/zlecenia fz&lf0t8

trdentyfikacja prÓbki 745

Przednriot badań Woda pitna przeznaczona do spożycia przez ludzi

Miejsce pobrania prÓbki Studnia głębinowa nr l * Majki gn. Zawidz

Data poboru prÓbki l3-08-20i8

Data dostalczenia próbki t 3-08-2018

Starr prÓbki prarr.idłowy

Pabanr dokonał zleceniodawca

Protokół poboru próbki 796170t8

Data rozpoczęcia badan l3-08-2018

Data zakończenia badań r 3-08-20r8

Data sporządzenia sprawozdnni* t 3-08-2018

Sprawozdani e sporządziła ZłftaSzezyglińska
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Zleceniodawca
9*iTl z-kKościelnvm

a9-f26 2

laenryfitadaffibki

Woda Ot*u
Miej sce pobranialrObEi Studniłgł

Data poboffiSfi

Data dc'starczeilĘB6f,i

r3-08-2018

r 3-08-201 I
Stan próbki

Protokół poboruffib[i

Data rozpoc'ę.'b-d"ń 13-08-2018
Data zakończe;iu beduń l3-08-2018
Data sporządzńia spffiaania r 3-08-2018
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