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oCaNA oKRE§owA
przyrtatności wody do spożycia prr,enludzi

Na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy r dnia 14 marea 1985r, o Państwowej lnspekcji §anitarnej

6, t, nz. U,z2a21y.,, por. i95 zęzm.) w zwiąku zart. 12 ust. 1 ustawy zdnia07 azerwca 200lr.

ri zbiorowym załpatłzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu Ścieków fi, t. Dz. U, z Żallr,
1:or.. 20ż8 r_e zm.) oraz § 21 urt, 1 pkt 1 i § 2ż rozparządzenia Ministra Zdrowia z dnia

b7 grudnia 2ay?t. * rprrr*i. jakości wady przeznaczonej do spa§cia przezludzi (Dz. U. zżallr.,
poz. żż94} w oparciu o nw, analizy wody:
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A - pafam§try grupy A
l} * paramctry grupy B

Państwowy
parametrów woda z wodooiąl

Lipnie stwierdza, źę w z*kręsie badanych

LraląIll!u v

ut" wojrką Pnlnki"go 12_ odpowi*da *ymaganiom jakości_wody zawarlym w § 3 razporządzenia

Ministra zrlrowia ,. l*łaf grudnia zóllr. w spriwie jakości wody prz,eznaczonej do spozycia

przer, |uór.i (Dz. U. z,2al7r,, poź. zzvll ze wzglęclu na skład fiz.ryko * chemiczny i mikrobiologiczny,

W związ-ku z po\,vvzszym:
Watla jest przytlxtna clo spożycia przeż ludzi,

W:lk.}!-3*cgz.
otrzlvnl uią;

(D ńO..iut - egz. nr 1

'"2. uJuNHZ - egz-. nr 2

3, a/a NHŚ * egz. nr 3

Do wiadomości:
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Zebnwżke

1, Burmistrz Miasta Lipllo * eiektrc,nicmię

Kod
próbki

Dąta.
pcbrauia

Miejsce pobr*nia próbki

10alLLl2? 1) li ]O1)r
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Woda podarvana do sieci * Zawor za lrydrotoranl * puliKt poDOrU nr l, }U \ry Ljręęrlyala

1al {L,Il?z
Sieć * kran w miejscu mycia maszyn i urz,ądzeń na hali pakowanta- punkt poboru nr4"

śia*fi# ,,ńi|zęł Cieptny" pomieszczenie prz.y biurach _ puilkt poboru nr 2,

fireenvartl §rozen Polanó§p, z o, Ó. Lipno, ul. W_oj9}a PgJ§Jiigeo Ę]1,.,':"'|::'..':|'||::"IazLll2ż

53}5l?ż a5Jż.ża2żr.
§6a;rń;ffi1'u,t Ńdukcyjnej _ punkt poboru;rr 4 §reenyard §rozen

Pqlryd §!,_?-9,p.i:p_ng,g!lrci§ka_tgl§k§g9 U *: 
^ _

ffida z l,,ran- iiry ,,§ęa* a"pńrń" w pomieszczeniuprzy biurach - punkt pobo{* y2,
Greenyard Frozen Poland §p, g_q,.p._Lru_ryl,§pj"*ą!P_]Sh9g9l2:-i111]iYl Y]-53,7617?
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