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Przedsięlriorstwo Usług Komunalnych Sp. z a. g,

ul. Wysryńskiego 47
87-ó00 Lipno

Pali§twowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Lipnie informuje, ,Ze la lutego 2023 roku

wpłynęło cząstkowe sprawozrlanio z badari wody, pobranoj 7 lutego 2023 roku o godz. 8.35

z \ilodociągu Publicznego Lipntl w ramach nadzoru sanitarnego i stwierdzono

przekroczenie wskaźnikowego parametru nrikrobiologicznegłr w l punkcie poboru d.;

. Woda podawana do siegi * woda na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa, Nr próbki 3lLIl23 ,

ogólna liczba mikroorganizmów w 1 nrl wody w temp. 2żaC pa 7ż h - 260 

'tkniepewnoś ć |211,320] - zaleeana wartość rlo 100 jtk ,rbez nieprawidlowych zmian"1

Escherichia coli 0 jtku - nonn,a 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norna 0 jtk,

cl]terokoki - 0 jtk* - norma 0 jtk;
*jtk * jednostki tworzące kolonie

Jakość wody nie odpowiadała wymaganionr określ,onyfil w załąezniku nr 1 część C
Tab. 1 lp. 2 rouporządzenia Ministra Zclrawia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody pruunałzonej do spożycia przez ludzi (Dz" tI. z, 2017,

por, 2294) z jednaeze§nym wykluezeniern par*metru Esclterichia coli iBnterakoków.
lnformację o stwierdzonyn przekrałzeniu wskaźniką mikrobiolł:gicznego przekazano

telefonicznie Dyrektorowi Działu Sieci Wod Kan p. Bańoszowi §łowackiemu, który
poinfirrtrrowaŁ, że w ramaclr kontroli wewnętrznej pobrane zostały probki wody rówrrież

7 lutego 2023 roku od godziny 1 1.00 zarówno wody podarvanej do siecijak i wcldy ze studni
głębinowych.

Przedsiębiorstwo Usług Konrunalnych w Lipnie, Spclłka z a. 0.) z siedzibą w l,ipnie,
rrl. Wyszyńskiego Ą7 przedłażyło 10 lutego 2023 rakv sprawozdania z pawyższych baclań

wody, Na podstawie Sprawozdania z badań wody nr 365123 wyktrnanego przer-

Laboratorium M§ LAB §p, z o, o, ul, Sportowa22,81 - 500 Rypin stwierdzono:
r Woda uzdatnior:ra lra §ieć * w!!b z..kranu na hali SUW Lipno, uI, Kolejowa, Nr próbki

56qD3 - clgolna liczba mikroolganiznrów w 1 nrl wody w tenrp. żż|C pa 72h *'l jtk
niepewność [3, 15,1 * zaleoana warlość do 100 jtk ,,bez nieprawidłowych zmi;m"; Esche-

fichia soli 0 jtkx - norTna 0 jtk; baktęr:ie gr§py coli 0 jtk - norrna 0 jtk,

enterokoki - 0 jtk* - norma 0jtk;
Pod pis
wd

pAŃ§TWoWY PoWlAToWY,
lN§PEKToR SANITARNY W LlPNlr

ul. Kościuszki 18120, 87"600 Lipno
sekretarial.psse,lipno@sanepid "g<lv.pl; www.9ov,pllweb/psse-lipno

§trona 1 z 2

możlivłosi
weryfikacj,



2 lutego 2023 roku PUK Lipno §p. z o, o, wystąpił do PPIS w Lipnie o postepowanie

w sprawie warunkowego dopuszczenia wocly do spozycia pr7śz ludzi zńączĄąc

m,in. Sprawozdanie nr 98123 z. badań wody pobranej 1 i stycznia 2023 roku, na poclstawie

ktorego stwicrdzono:

. Woda uzdatniona na sieć * woda z kranu na hali SUW Lipno, ul. Kolejowa, Nr Próbki

I72l23 _ ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w femp, żżOC p* 12 h *

120 jtk niepewność [80, 180l * zalecatra warlość do 100 jtk ,,bez nieprawidłowych

zfitian"; Escheńchia coli 0 jtk* _ nonna 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk _ norma 0 jtk,

enterokoki - 0 jrk* - norma 0 jtk;

Aktuainie na stacji uzdatniania wody rr1, kolejowa \ry Lipnie trwa przebudowa

i moclernizacj a trkładu teclrnolo giczne go uzdatniana wody,

W zrviązki_tz,pr:vllz.sr_ymi nlaiłc lra ulviiclz13 or:lrrtltrę zdrorvia ktiilsrulentów zaleca sig

przeprowadzanie kontrolnych barlań wody, lv.vkonywanych w ramnch kilntrr:li rvewnętrznej

w zakresie mikrobiologia pu,o,n"i,Y 
łTp| 

B, w stałym punkcie pobont wody tj, woda zkranv na

hali SUW Lipno, u1. Kolejowa u czę§totliwośgią 1, raz_§._§g§d!i!_do czasu zakclńczenia

prae morlernizacyjnych na §UW.

§praw:ozdania z rt ch birtlirń lrależr, przcdłożr,ć l]PI§ ly Lipnic niczrvłocznie

po otrzynranitr ich z laborntł;rium,

Wvk, w } egz.
Otrzynują:
1. Adresat * ęlęktronicznie
2. ala* egz. trr 1

Do wiadonrości:
1. Bunilistrz Miasta l,ipna * ęlektrclnicenię
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