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Znak sprawy:
l'!O Ą cł

L.dz,./ .l.ł.7,J. §gz, nr 1

Pruerlsiębiorstrt,o Uslug Konr unalnych
rv Lipnie §p. z a.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47
87 - ó{}0 l,ipno

dilt. WorlociągL: publrcznego i-ipno

l)ańsiworyy powialorłv Inspektor sanilarny rv Lipnie infbrnuje, że na poclstawic karty zgła-

szania próbek wotly kwe stitltrorvanl,ch Sckcji Badań F izykoclienliczny'cłl

o<JiJziału Laboratoryjrlego Powiatowej StacIi Sanitarno -_ Iipideniologicznej we Włocławkrr

z dn ia ż3.06.2022r. slwierdzono przekrooze nie llorrny fizyko-che rniczne.j w jednej

z c.l_tęręch badanych probek r.vorly pobrane.j w dniu 21.06.2022r. w rzilnach llacizclrrt

sanitanlego z- Wodociągu publicznego Lipno.
> Ko6 próbki 52lL1l?2 -_ Wodir podawana do sieci * l.a\y()r rla lrali rv SUW l"ipno, ul Kolejolva -

i,elazo 3l0 pg1l * 59 pgil norllla 200 pgil;

Wyże.j wynrieniona rvartośc parametru ,jest niezgodrla z załącznikiem nr 1 częŚc C

tabela 2 Lp. 15 raz"porządzenia Ministla Zdrowia z dnia 07 crudnia 2allr. lv sprail'ie .iakoŚci wody

pl,zet,naczol1ej do spozycia prz.eł-. |udz) (Dz. U. ,z2017r,. pol,- 2?94).

w 7wiązku z' p0\\ } źsz_r trr należ,y ll iezwłoczni e przedłoż.yc zakres tlziałań

naprawczych. które zosianą pod.jęte p[7,t7 clostawcę ivocly wraz. z harmotltlgramenl

ich realizac.|i Qraz wynik badania pozirilllLl żel"ązłt w lvl,zcj rvymienion1,'m punkcie

poboru wodv. nykonancgo r.r,ranlaclr kontroli \,vewllętrzne_1 lv termillic clo dnia I4,t\7.2{lż2r.

Zgoclnie z_ § 3 Llst.3 rwzej wvnrienitlnego rozpolządzenia podnliot5; podcjnlLrją rvszelkie

działallia. aby rvocia spełlliała wyntagania clla pararietrórv lvskaźnikorvych określtlrlych w częŚci C

zaĄącz,nika nr 1 clo tegoż. ruzparządl.cnia.

W przrypaclkLr clalszego utrżymywania Się pottadnortnatywllego pozionru Żelaza. zgocinie

z § 2l Lrst. 1 pkr l powyzszego r§zpolządzcnia rvocla z Woclociągu publicznego Lipno nie będzie

nogła być uznana za przyilatną do spożycia, ponieważ z,a taką uzllaĆ rnozna wyłącznie wclclę

spełniajacą wymagania określone w załączniku nr ] \y, w, rozparząózenia, r.v tyrn jego treŚci

dot}czące poziotnu mallganu zarvarte w części C, tabela 2 Lp. 15. WÓwczas zostanie wszczęte

z urzędu poslępowanie adninistracyjne w sprawie doprowaclzenia jakości rvody do aktualnie

obowiązLr jących nontt saniiarnych
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Wyk, lv l egz,
Otr;rymu.ia:
1. Adrcsal " ęiektronicznie
2. ala NHŚ - egz, nr 1

Do ,,viadolności:

3. Burnristrz Miasta l-ipno, eleklr"orricznie
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