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Szpital Lipno Sp. z o. o

87 - 600 Lipno
ul. F{ieszawska 6

Państrvowy Ptlwiatowy lllspektor Sanitarny w Lipnie infbnnrr|e, że z,gadnie z przedłozonym

w clniu ż7,06.żB22r. sprawoz_r.laniellr z baclarl nlonitoringu substallc"ii promieniotwórcz-Ych

wody surolvej pobrane.| rv tltłiu 1Ą.04.2t}22r. lv sttrclrri llr 1 lł,oclociągu lokalnc'go SzPitala l,iPno

Sp. z tl, o. ul, Nicszar,vska 6,87 - ó00 Lipno przez l,..aboratoriuln Badalvcze ANC]HIiM Piotr

Baśkiervicz. ul, Korczaka 2. 87*300 Brotlnica * koci probki w-1647,22. wykonanycl1 prŻęL

poclrvykonawcę * śląskie C]entrunr l{adionletrii §roclorviskolvei Zespołu Laboratoriow BadalvczYch

iwrorc,4ących Głównego lnstytutu 0tlrniclwa, Plac Crvarki;lv 1.40-166 Katorvicc (At} 005)

str.vierdzctlo:

Spralvozdanie z badnń llf SCI{/l i1875l?022llit} - rad (]'nlła) 0,03 * 0,01 Bq/l,

dawka orientacyjna < 0,1 mSv/ rtlk,

z Sprawclzclallie z baclati nr SCI{/ l l|8'75na27"lR'l'_ tryt (3}t) < 5,0 littr/l,

Zgodnie z71lącnlikiem Nr 4 lit, A ł,tl,zporz,ądzcnia Ministrlt Zdrorł,ia z dnia 07 grudnia, 2011r,

w sprarvie jakości wody przeznaczone.i clo spozycia przez,|udz-i (Dz. lJ. z.2t)1"7r.,Poz-.Ż294} stęzenie

trytu (rLI)nie porłinno bycwiększe niz i0013q/l. dar,vkiorientacl,jnei 0,10 mSv/rok,

Zgoclrlie z, z,a|ączntkienr Nr 4 lit, lJ w,yze) w_vrnienionegcl rozparząrlr,enia stęzenie radu (]ról{a)

nie powinno być większe niz 0.5 Bqll, radu 122$l{a10,2 Bq/i,

ponaclto stwierdzone poziony trytLr (]i..1), raclu (2]r'}la) i rariu (:r8lla) nie Przekraczają granic

1,,,,ykrywalności okrcślonych lv cześci C załącz-nika Nr 6 rvyłcj r.vytłiieniolitlgo rOZPorZądzetlia,

W związkLr z po\\,y7,szyn pplS rł,i.ipnie inlbnnuje, ze zgoclnie z § 15 tlst.2 rozPtlrz-ądzenia

Ministra Zc]rolvia z ilrlia, 07 grrrdrlia )011r.lv spt,awie,iakoŚci wociy przeznaczoncj do spozycia

przeł. ludz,i (Dz. U. ł_ 20|7r., por_.2294) nalezy wykollitc poniar stężenia trytll oraz izotopów

radu l{a-226 i t{a-228 z cz,ęstotlirvością co -§ lat,
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Otrzymu ją:

1. Adresat *" e lekh,clnicznię
2. l,a eg/. nr l

Do lviadtlnrości:
l. Starosta Powialu l'ipnowskiego - clektrilniczn,ie

1. §urnristrz Miasta Lipna - ęiektronicz,nic

Podois elekt,roniczny zweryflkowany
w aniu ..!.O. a 6" ?^9Zć.
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