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dot. wodociągu lokalnego

OCENA OKRESOWA
przydatności wody do spoĘcia przezludzi

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Q. t. Dz. U. z ż0I9r., poz. 59 z poźn" zm,) w rwiązku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r,
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Q. t. Dz. U. z żOżOr.,
poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w
sprawie jakości*wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, IJ, z 2017r., poz. ż294)
w oparciu o nw. analizy wody:

A - parametry grupy A
B - parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakręsie badanych
parametrów woda z wodociągu lokalnego Greenyard Frozen Poland Sp. z o, o.. 87-600 Lipno.
ul. Wojska Polskiego 12. odpowiada wymaganiom jakości wody zawaĘm w § 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia ż0I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoĘcia przez
ludzi (Dz. U. zż0l7r., poz. żż94) ze względu na skład fizyko - chemiczny i mikrobiologiczny.
W rvł iązku z p ourry ższy m:

Woda jest prrydatna do spożycia przez ludzi.
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