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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art. 1 ust. 1, ust. 5 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa 14 marca 1985 r.

o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednoIiĘDz.U.z20l9 r.,poz.59); w z-łłirykuz art.48
ust. 1 oraz art.344 ust. 1 pkt laUstawy zdńa}Olipca2}l7 r. Prawo wodne (tekst jednoliĘDz.
U . z2020 r., poz.310) oraz § 4 ust. 1 pkt la Rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dńa 17 sĘcznia
2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorąystywanym do kąpieli (tekst jednoliĘ Dz.U. z20I9 r., poz.255),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srydłowcu
orzeka

o prrydatności wody do kąpieli

w Kąpielisku:
na zalewie w Szydłowcu.

UZASADNIENIE
Na podstawie badń próbki wody powierzchniowej pobranej w dniu 29.06.2020 r.:

sprawozdanie Nr 7/K z dńa 02.07.2020 r., przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej
jakości wody powierzchniowej wKąpielisku na zalewie wSzydłowcu, wykonanych przez:
Odział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-601Radom,
Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki badń wody powierzchniowej wskazują, że woda w zalewie w Srydłowcu
odpowiada warunkom określonym w § 2 Roryorządzeńa Minisha Zdrowia w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
tj. spełnia wymagania higieniczro-sanitarne oraz metody referencyjne badń wody w kąpielisku
i miejscu okĘonalnie wykorzystywanym do kąpieli, które określone są w części A załącnika
nr 1 ww. Rozporządzeńa.

Jednocześnie Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu prrypomina
o obowiąku Organizatora: badania jakości wody wykonuje się każdorazowo w prz}padku
wzrokowego stwierdzenia zańeczyszczeń niekorzystnie wpĘwających na jakość wody
i mogących stanowić zagrożeńe zdrowotne dla kąpiących się osób.
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