
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W PLOCKU
Powiatowa Stacj a Sanitarno-Epidemiologic zna w Plocku

ul. Kolegialna 20,09-400 Plock

Dane teleadresowe:
tel.:24 367 26 0l

fax. 24 264 75 09
email : plock@psse.waw.pl

psse.plock@pis.g

Nasz znakz PPIS/HKN t 4 L | 0 t223 tLL t Y\%bzo tj,
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z.U.22015 r. poz. 1989) ,{+#t6
Ocena niniejsza jest waZna do czasufuVf;rt{oqadz}d

- 520 tr-,4ck

Ocena jakoSci wody przeznac zonej do spozycia przezludzi nr 21012017

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badari pr6bek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringrr jakoSci wody w dniu 18.10.2017 r.
w punkcie poboru:
- kran w pom. socjalnym Przedsiqbiorstwa Budowlanego POLBUD w Woli Leckiej
sprawozdanie zbadah nr L S W I 600 I 1 592 I 20 | 7 z dnia 21 .1 0 .20 | 7

stwierdza:
przydatnoSd wody z wodociqg,, zbiorowego zilopatrzenia Wola tr 4cka

do spoiy cia przez ludzi

W zakresie ob.fgtym badaniami woda spelnia wymagania dotycz4ce jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreslone w rozporz4dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
l3listopada2015 r. w sprawie jakoSci wody aczonej do spozy cia przez ludzi
(Dz.U . z 2015 r. poz. 1989)

Plock. dnia 21.11.2017 r.

nny Zaklad Komunalny w

gpnych badan z tego urzqdzenta.

OtrzymujQ:
l.Adresat - w zalqczeniu: sprawozdanie zbada{ nr: LSW 1600 159212017
2.W6jt Gminy Lqck, ul. Gostyniriska 2,09 - 520 i.4ck
'3. 

aa.
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tel.:24 367 26 0l

fax. 24 264 75 09
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Naszznak: PPIS/HKN/4I l0l223lLL[t398l20l7 \ Plock. dnia 21.11.2017 r.
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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badari probek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakoSci wody w dniu 18.10.2017 r.
w punkcie poboru:
- kran w lazience w EKO-PLASTIK SYSTEM Sp. z o.o. w Zdworzu
sprawozdanie zbadan nr LSW 16001 | 59412077 z dnia 2l .10 .2017

stwierdza:
przydatnoSd wody z wodociQgu zhiorowego zaop atrzenia ZdwSrz

do spoiy cia przez ludzi

W zakresie objgtym badaniami woda spelnia wymagania dotyczqce jakoSci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi okreSlone w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13listopada2}l5 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spo2yciaprzezludzi
(Dz.U.22015 t. poz. 1989)

Ocena niniejsza.jest wazna do czasu tgpnych badah z tego urzqdzenra.

Ocena jakoSci wody przeznaazonej do spozyciaprzez ludzi nr 21212017

OtrzymujQ:
l.Adresat - w zalqczeniu: sprawozdanie zbadan nr: LSW16001159412017
2.W6jt Gminy Lqck, ul. Gostyniriska 2, 09 - 520 tr-4ck
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Ocena jakoSci wody prz,eznaczonej do spozyciaprzez ludzi nr 2lll20l7

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku na podstawie badari probek
wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringr.r jakoSci wody w dniu 18.10.2017 r.
w punkcie poboru:
- kran w kuchni w Centrum Szkoleniowo- Wypc'cz]rnkowym Magdalena w Koszel6wce
sprawozdanie zbadan nr LSW/600/I 59312017 z dnia2l.10.2017

stwierdza:
przydatnoSd wody z wodoci4gr, zbiorowego zaop atrzenia Zaidzierz

do spoZy cia pr:zez ludzi

Nasz znak: PPIS/HKN l4ll0l223lLu ?39hZOn

W zakresie objgtym badaniami
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
13 listopada2}l5 r. w sprawieiakoSci
(Dz.U.22015 r. poz. 1989)

Ocena niniejsza jest wazna do czasu D

woda spelnia wymagania dotyczqce jakoSci wody
okreslon e w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia

wody przeznacz,onej do spoZy cia przez ludzi

N{Epny.h badari z tego urzqdzenra.e\'
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OtrzymujQ:
l.Adresat - w zal4czeniu: sprawozdanie zbadaii nr: LSW 16001159312017
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2.W6jt Gminy l-4ck, ul. Gostyniriska '2,09 -- 5201.4ck


