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()C§NA ()KI{"§SowA
prevtlatności w,ody tlo spożvcia przezludzi

Na podstar,vie an.4 ust, i pkt l ustarvy z dnia l4 marca 1985r. o Piińslwoivej lnspekcji Sanitarne.1

|. r., Dz-. l.).,z 2a2l l., poz. l95 ze ztn") rv zrviązku z. aft. 1] us1, l uslawy z dnia 07 czerwca 2001r.
o zbiorowym zaopatrz-eniu w wodę i zbiorowynl odprowadz,alliu śr:ickórv ('"l'ekst.]ednoliry Dz, L]. z 2a2\r.,
poz.2028 z,e zm.') c;raz § 2l ust. l pk1 1 i § 32 rozporzątlzenia Minislra Zdrowia z, dnia 07 grudnia ż0l7r.
w sprawie jakości wody przezllaczonej do spoz-ycia prz,łz. lutlzt (Dz. U^ z2al7r..por_.2294) w oparciu o nw.
arlali

Data Micjsce pobrania próbki

5żlLll22 ] 1.06.]()22r
Woda podawana do sicci , zarvćlr rla hali SUW I-ipno. ul. Kole"iowa

'l\, lllllcrokoki. tllltl1l;tti. zel;lztll

1

53lLll)2 N igszawska ?a

Siec - woda nieodpuszczona - r.a.vrt)r * kotłi,ri:ili. bLrcll rlek PUP,
iPlltl, ul, Okrzci 7 llrikie], oltllv, lrricciź/

55lLl.l22 ' 
Sicć * lł,oda odpus zc?sna -

| :.-..^ ,,l a\l,_,,,: ,] 
l

zarvór w kotłorvni, budynek PUP,

261s12?
Woda z kranu na hali §UW l,ipno, Plac 1 l-goi.iistopada

Ą * par.unetry grupy A
B * pirramctry grup_r,B

Pańslwow.v Powiator.vy lnspektor Sanilarny .,v l.iprlie stwierdza. ze rv zak,resie badanych paranretrów
wocia z rvodociągLi pr_rh]icznegs t,j_p31ŁOdpowi:łda lvyniaganiorn.jakości wodv zawart,vrn w § j rozporządzenił
Ministra Zdrorvia dnia 07 grLrdnia 2011r. rv sprarvie.|akości wody przeznłtzone,i do spozycia przez lvdzi
{Dz. U. z 2011r.. poz.. 22941ze względlt tl:t sk iacl lizyko * che m iczny i rnik,robiologiczny,
W zrviązku z powyzszyln:

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

§:&*ly*,l-egz.
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l . Adlesat - eiektroniczn ie

2. a,a NHS- egz. nr l

Do wiaclomości:
3. Bunnistrz ]!{iasta Lipno -- elekł,onicznie

Sieć _- kratl tla zervtlalrz bloku nlieszkalnegtl.
l^ , l.)11teIOkóki. nliingan, ż-tla:oi

1

]

:

2680l2) Wocla z kranu WC pancl, Urzącl Miasta |,ipllo. ui. Dekerta 8
:Ą l Intrrokoki. n]altgail, iclrż|, lon lttllotlorv1,1'

268ll22 r\ l lttetr,k.'rr, tlt.lllq,ttl. żel,rz,,,,ItII :j.l,(,lIl)\\)

2682l22 Woda z kranu na hali StJW i,ipno. ul. Kolejclrya!i,eli1?,o|

Podpis elektroniczny zwery,fikowany

włąrr+xotji
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