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RESowA
prrydatności wody do spoĘcia przezludzi

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

fi. t, Dz. U. z 2017r., poz.Iż6l z poźn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 częrwca
200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Tekst jednolity
Dz. IJ, z 20I8r., poz. II5ż) oraz § 21 ust, 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 20I7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lldzi
(Dz.U. z2017r,,poz.2294) w oparciu o nw. anali4, wody:

A - parametry grupy A
B - parametry grupy B

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie stwierdza, że w zal<resre badanych parametrów

woda z wodoci€u lokalnego P.P.H,U. ..Agromlecz". ul. 3-go Maja 32. 87-600 Lipno
odpowiada wymaganiom jakości wody zawaĄm w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 20L7r. w sprawie jŃości wody przeznaczonej do spo4ucia przez lldzi
(Dz. U. z 20 I'1 r ., poz. ż29 4) ze wzg|ędll na skład fizyko - chemiczny i mikrobiolo giczny .

W nviązku z pov,ry ższym:
Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Lipno, dnia ... ...,0.5..§ltU,.2018
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Do wiadomości:
1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie

2, Burmistrz Miasta Lipno
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Kod próbki Data
pobrania

Miejsce pobrania próbki

343 8/1 8 31.10.2018r.
Kratl nr 9. myjka skrzynek, P.P.H.U. ..AGROMLECZ" Sp. z o" o..

87-600 Lipno, ul. 3-go Maja 32 ,/A+ Enterokoki. jon amonowy,, zelazo. nral]gall

i 58il'yl B 06. i 1 .2018r.
Woda podarvana do sieci - kran nr 5 za urządzeniami uzdatniającymi. hydrofbrnia
P.P.H.U. ,,AGROMLECZ" Sp, z o, o.187-600 Lipno, ul, 3-go Maja 32
/A+ Enterokoki/

I59lLv18
Sieć - kran myjka w hali galanteria.
P.P.H.U.,,AGROMLIICZ" Sp. zo. o.,87-600 Lipno, ul.3-go Maja3ż
/A+ Entęrokoki/

3788/1 8 29.II.ż0I8r. Kran nr 5, hydrofornia, P.P,H.U. ,,AGROMLECZ" Sp. z o, o.,

87-600 Lipno, ul. 3-go Maja32 /mętność, żelazol

3189l18
Kran nr 9, myjka skrzynek, P.P,H.U. ,,AGROMLECZ" Sp. z o. o.,

87-600 Lipno, ul. 3-go Maja3ż /mętność, żelazol
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