
PAŃSTWOWY
POWATOWY INSPEKTOR SAN|TARNY

W LlPNlE 1ł. tt§, ?0ż?
Znak sorawv; NHŚ.9020. 1,3.0 1 .5.2022

'n lx/.. ,

L.dz, .łź!.4,

Na podstawie art. 4 ust. 1 pL1 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej lnspekcji Sanitarnej

Q. t. Dz. |J. z 2a2lr., pc". i95 ze zm) w zvłięku z uź. 1,2 ust, l ustawy z dnia 07 czerwca 200lr.

o zbiorowym zaopatrzęniu,w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolitY Dz. U. z2020r.,

poz,20ż8'ze zm.j oraz'.g,21 u!t. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowiazdnia 07 grudnia 2a1'/r,

w sprawie jakości wody pr.zeztraczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z20l"lr.,poz,2294) w oParciu o nw.

Lipno, dnia
Egz. w l

Przedsiębiorstwo Usłu g Komuna lnych
w Lipnie §p. z o.o.

ul. Kard. §tefana Wysryńsklego 47
87 - 600 Lipno

dot, wodociągu publicznego Lipno

OCENA OKRESOWA
przydatności wody do spożycia przez ludzi

A - parametry grupy A
B - parajnetry grupy B,tl} BluPy D

panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zakesie badanych parametrów

woda iono odpowiada wymaganiom jakości wody zawańym w § 3 rozparządzenia

Ministra Zdrowia dnia 07 20|7r. w sprawie jakości w<wod} przeznaczonej do spożycia przez |udzi
(Dz. U. z20l7r., poz.2ż94) ze względu na skład fizyko * chemiczny i mikobiologiczny.
W zwiąktl zpa§łyżsrymi

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

2. a/a NHS- egz, nr l
Do wiadomości:
3. Burmistrz Miasta Lipno * ęlekfronicznie

ryllkowrny7/
możlltłości
vwryfitacji

PAŃSTWOWY POWIATOWY
lNspEKToR sAN|TARNY W LlPNlE

u|. Kościuszki 18120,87-600 Lipno
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Kod
próbki.

Data,, ,

rrobrania :;'; l 'l :
Miejsce pobrania próbki

436512ż 18.W.2a2żr: '§y'oóu z zawalu na hali §UW Lipno, ul, Kolejowa /B/

Wodd z'Źawóru hali SUW Lipno, Plac 1 1-golistopada
/A ł. §ntcrokoki, rnal gall. ź€l azo, j on amonowy/

4367l22 ,,
Woda z kranu na?:ewnątrz,bloku mieszkalnego, I.ipno, ul. Nieszawska2a
,/ A + llntgrokoki, mangar, żelam, jorr łrm_oriowy.

4368lż2 ,,
Worl^rk;;;prry Żlewie, budynek MOFS Lipno, ui, Wlocławska l5
/A .], Enterokóki, m3figan, irlażo, jon anol}owy
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'w 
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4366l22


