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OCENA OKRESOWA
przydatności lvody do spożycia przezludzi

Na podstawie art.4 ust. l pkt 1 ustarvy zdnia 14 marca 1985r. o Paristworvej Inspekcji Sarritarnej

(j. t. Dz. |]. z 2019r.. poz. 59 ze zm.) w związku z ań", 12 Ltst. 1 Llstaw}, z dnia 07 czeruvca 200lr,
o zbiorowym zaopatrzenitt w wodę izbiorowym odprowadzar-riu ścieków (Tekst jednolity Dz-,U.
z 2OżOr,. poz. 2028) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzer-ria Ministra Zdrowia
z drria 07 grtrdrria 2011r. w sprawie jakości wody przeztraczonej do spoźycia przez Iudzi
(Dz. U. z2017r.. poz.2294') rv oparciu o nrł,. analizy wody:

A - parametry grup},A
B - parametry grupy B

Państ\yowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, ze w zakresie badarlych

parametrów woda z wodociągu pr_rbliczrrego Lipno odpowiada rvymaganiom jakości wody

zawartym w § 3 rozporządzenla Mirristra Zdrowia dnia 07 grudnia ż0l1r. w sprawie jakości wody

przęzllaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. lJ. z 201]r.. poz"2294) ze względu na skład

fi zyko - chemiczrty i rnikrobiologiczny.
W związku z powyzszym:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.
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Anna ZeĘwsła

Kod
próbki

Data
pobrania Miejsce pobrania próbki

3923l20 16.10.20żOr.
Woda podawana do sieci zarł,ór na hali SUW Lipno. Plac 1 1

Listopada iB/

3921l20
Woda podawana do sieci - zawor na hali SUW Lipno, ul, Kolejor,va

"A 
- F.nterokoki. lvln, Fe

3925l20
Sieć - kran w WC na pafierze, Urząd Miasta Lipno. Plac Dekerta 8
,'Ą + fanlerokoki_ lv{n. Fe,

3926l20 Sieć - kran w ktlclrni, MOPS, Liprro. ul. Włocławska 16 ,/A + l]nte rokoki, \1n, I]c

392żl20
Siec-krarr w łazience, Starostr.vo Powiatowe, Liprro. ul. Mickiewicza 58
,mikrobiologla B+ iUn. Fe'

e Burmistrz Miasta Lipno

strona l/stron 1

- 'l!'l,

lIlak spraw;: N,HK-52l 1-3/0l/q/9] iJ.).,i]0
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