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OCENA JAKOSO WODY

Na podstawie art. 1 ust. 1, ust. 5 i art.4 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jednolity Dz. U. z ż017 r., poz, 126l); w związku
z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 20l'l r.,
poz, 1,566 z dnia 23.08.2017 r.) oraz § 7 Rozpolządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia
2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku imiejscu
wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity Dz. U. zż016 r., poz. 1602),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
orzeka

o prrydatności wody do kąpieli

w miejscu okazjonalnie wykorrystywanym do kąpieli:
zbiornik wodny Zalew w Chlewiskach.

UZASADNIENIE
Na podstawie sprawozdań z badń prób wody powierzchniowej: Nr 326l07l20l8lMll

z dnia06.0'7.2018 r., Nr 326/0'7l2018lMlż z dnia 06.07.2018 r., przeprowadzonych w ramach
kontroli wewnętrznej jakości wody miejsca wykorzystywanego do kąpieli: zbiornik wodny
w Chlewiskach, wykonanyclr przez: Jars Sp, z o. o. Laboratoria Badawcze, ul. Kościelna 2a,

05-119 Legionowo, Filia południe: ul.Fabryczna7, 41-404 Mysłowice, zLeconych przez
organizatora: P.P.H.U. Ośrodek Wczasowy ,,MEXICANA" s.c., ul. Leśna l,ż6-510 Chlewiska,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Szydłowcu dokonał bieżącej ocenyjakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w zbiorniku wodnym w Chlewiskach odpowiada warunkom
określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdtowia w sprawie prowadzenia nadzoru
nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywar-rym do kąpieli. t|. spełnia wynragania
higieniczno-sanitame oraz metody referencyine badań wody w kąpielisku i mie.iscu

wykorzystywanym do kąpieli okeślone w załączniklt nr 1 ww. Rozporządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydlowcu przypomina
o obowiązku Organizatora: badania jakości wody wykonuje się kaźdorazowo w przypadku
wzrokowego stwierdzenia zat,ńeczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób.


