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oCE|i{A oKRE§CIwA
przydatności wotly do spo§cia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 nlarca 1985r. o Palistwowej Tnspekcji Sanitarnej
Q.t.Dz.U.z2aZlr.lpoz. 195 zpoźn. zm.) rv zwiąku zar:.12 ust. ] t§tawy zdniaOJ częrwca2fiOlr,
o zbiorowym zaopatrzeniu rł, wodę i zbiorowym odprowadzarriu ściekórv fi, t. Dz. lJ. z 2a21r.,
poz. ż0?8 ze zm.) oraz § 21 ust, 1 pkt l i § 22 rozporz-ądzenia Ministra Zdrowia z dnia
07 grudnia 2al7r. w sprar.vie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz,. U. z ?afir.,
poz.2294) w elparciu o nlv. analizy wody:

A, palametry grupv A
l} -, piiranrerry grupy i3

państrvowy powiatowy lnspektor sanitarny w Lipnie slwierclza, ze lv zakresie badanych
parametrów woda
u]. Wojska Polskiego 12. rrdpowiada wymaganiom jakości wody zawal§m w § 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z ónia 07 grudnia Zaflr. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia
Przez ludzl {Dz, U, z 2a17 r., poz, ż294) ze względu na skład flryko - clremiczny i mikrobiolo giczny.
W związku z pawyższym:

Woda jest przydatns drl spoźrycia vrzea ludzi.

W},!. w 3 egz.
Otrz1 mują:

(L) łar.sar ugz. nr l

2. a.ta Nl"lZ - egz. nr 2
3. a/a N}"lS * egz, nr 3
l)o wiadomości:
l. Burnlistrz Miasta Lipno *" e lektronicznie

? l\:łł "",1\łł t}W Y 1{)w1
,rł|rt}L§ l ?ąll,hl:łlłY

nr{:

Kod
próbki

§ata
pobrania Miejsee poŁrrłxi* pró'bki

2630l22 a4.a7.2022r,
Woda z kranu czelpalncgo - pLrllkt pobort, ńi i ńy.l,a,ti,rińił -*u._ta ,rr,lotniun,, ,c
studni nr 2,,Greenyard ]rrozen Poland Sp, z o. o. l-ipno, ul. Wojska Polskiego 12
/A a lntcfokoki, 1:ć, Mnl

pRŃsrwowv PoWlAToWY
lNspEKToR SANITARNY W LlPNlE

ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno
§ek.etariat.p§se,lipno@sanepid,goV,pl; WWW.gov.pllweb/psse-iipno

";l,','ż5T'U}:żXźT,, Slrona i z i

Ijwości


