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Iigz. nr 1

Greenyartl Frozen Poland Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego lż

87-600 Lipno

hrrń/},") ,l- '1L.dz../.ł.l../,

dot, wodociągu iokalnego

państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarrry w l-ipnie irrfomuje. że na podstawic

karty zgłaszarua probek wody kwestionowanych Sekcii Badan Fizykoci:ernicznyclr

oddzia}u Laboratoryjnego Powiatowej Stac.ii Sanitar:ro * §pidemiologicznej we Włocławkrr

z dnia 23.11.2a22r, itwierdzono przekroczenie nolTny chemicinej w badanej próbce wody

pobranej w dniu 2?,\1.2a22r. w, ramaolr nadzoru sanitarnego z lvtldociągr"r lokalnegcl

breenyard Frozen Poland Sp, z o. o,, 87-600 Lipno. rr1. Wojska Polskiego 12,

} Koł próbki 101/LIl22 * sieć * kran w mieiscrr nrycia maszyn i urząd,zeń na hali

pakowania * purkt poboru nr 4 _ mangan 60 pen * 10 pg/I nolma 50 pgll.

Wyzej wymieniona wartośó pa]ametrtt jest nrezgodna z załącrnlkiem nr 1 częŚĆ (

tabela 2 Lp. 5 rozporządz.enia Mi,nistra Zdrown z <1nta 07 grudnia 2017r, w sPrawie jakoŚci

wociy prri^a"ronej do spozycia pTzę1, 1udzi (Dz. U . z ża |7 r,, poz. 229 4).

W zwią2ku 7 pawżslym nalery nięzwłocznie przedłożry{ zakres działń
n,aprawczych, ktore zostaną podjętc pr,żcz, dostltli,cę rvocl5 \vra?_ z hamrtlnogri]lnen]

icń reafiźacji oraz wyniki ladari pozionrr: mąngął_u rł, wvzei wynrienionvm punkcie

poboru wody, wykonanyclr w ramach kontroli węwnętrznej w termirrie do dnia l5.72.2a2Żr.

Zgoónie'z, § 3 ust. 3 wyżej wymieniorrego ,ozporządzenił podmioiy podejmują

wszelkie clziałania, aby woda spełniala wyirragalria rlla paranrelrÓw wskaznikowYch

określonych w części C zŃączntka nr 1 do lflgóżrozporządzenia.

w przypaatu dalszego utrzymywania się ponadnotmatywnego poziomu manganu! zgodnie

, § ź1 ust. 1 pkt 1 powyzszego rozporządzcnia woda z wodociągu 1okalnegc

Greenyard Frozen iro}arrd Sp, z o. o.,87_600 Liprro. ul, Wojska polskicgtl 12 nie bęclzi'.

mo gła być u7nan,& za przy dainą do spoiry ci a, poniewa ż za taką uznac mo zna wyłąc znie wodę

spełniającą *y*uguniu okreśione w załąozniku nr i w. w. Iozporządzenia, w fymięgo treści

dotycząc. poziomu mangan§ zawalte w części C, tabela 2 |,p, 5,

wówczas zostxrie wszczęte z urzęcirr postępo\Ąal]lc admtnistracy";ltc w sprawic

doprowadzenia,iakości wclcly rlo aktualnie obowiązu,iących nonn sanitarnycir,
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Otrzynlują;
1 , Adresat * elektroniczn ię

2. ala NHŚ - egz, nr 1

Do wiadoności:
1. Burmistrz Miasta Lipno * ęlektronicznie
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