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OCE|{A JAKOSCI WODY

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

oPństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., poz. 126I); wzwiązku
z art.43 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 201,7 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 t.,
poz. 1566 z dnia 23.08.2017 r.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 8 kwietnia
20II r, w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity Dz,U. z2016 t.,poz.1602 z dnia 03.10.2016 r.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
orzeka

o przydatności wody do kąpieli

w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nr 1:

zbiornik wodny Zalew w §zydłowcu.

UZASADNIENIE
Na podstawie sprawozdania z badań próbki wody powierzchniowej: Nr 12lWS

zdnia27.07.20l8 r. przeprowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zbiornik wodny: ZaIew w Szydłowcu, wykonanych
przez,. Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej w Radomiu, ul. Gen.

Leopolda Okulickiego 9D,26-601 Radom, zleconych przez organtzatora: Szydłowieckie Centrum
Kultury-Zamek, ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, ze woda w zbiorniku wodnym zalęw w Szydłowcu odpowiada warunkom
określonym w § 2 Rozporządzenta Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, tj. spełnia wymagania
higieniczno-sanitame oraz metody referencyjne badń wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli, okręślonę w zŃącznlkunr 1 ww. Rozporządzęnia,

Jednocześnię Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu przypomina
o obowiązku Organizatora: badania jakości wody wykonuje się każdorazo\^/o w przypadku
wzrokowego stwięrdzenia zanteczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody
i mogących stanowić zagrożente zdrowotnę dla kąpiących się osób.


