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l

ustawy z dnia 14 nrarca 1985 r.
20't7 r., poz. 126l); w związku
jednolity Dz. U. z 2017 r.,
(tekst
z art, 43 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Plawo wodne
poz. 1566 z dnia ż3.08.2017 r.) oraz § 7 Rozporządzerria Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia
w sprawie prowadzenia nadzoru nad .iakościąwody w kąpielisku i nriejscu
2011
wykorzystywanynr do kąpieli (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1602),

Na podstawie afi. 1 ust. 1, ust.5 i art.4 rrst. 1 pkt
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.

z

r.

Państwowy Powiatowy rT:r..T;. Sanitarny w Szydłowcu
o przydatności wody do kąpieli

w miejscu okazjonalnie wykorzystywanynl do kąpieli nr 2:
na zalewie w Szydłowcu,

Na

UZASADNIENIE

z

badań próbki wody powierzchniowe.i: Nl 25lK/S
z dnia 24,08.2018 r., przeprowadzonych w ramaclr kontroli wewnętrznej jakości wody miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nr 2 na zalewie w Szydłowcrr, zleconych
przez organizatora,. Szydłowieckie Centrtu-t-t Kultury - Zan-rek, ul. Sowińskiego 2.
26-500 Szydłowiec, wykonanych przez,. Odział Laboratoryjny Powiator,vej Stacji SanitartroEpiderniologicznej w Radomiu ul. gen. Leopolda Okrrlickiego 9D, 26-601 Raclom, Pństwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakościwody.
podstawie sprawozdania

Wynik wskazuje, źe woda w zalewie w Szydłowcri odpowiada warunkotl określonylrl
w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowla w sprawie prowadzenia nadzoru rrad jakościąwody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanyrn do kąpieli, tj. speŁria wyrr,agania higieniczrrosanitarne oraz metody ret-erencyjne badari wody w kąpielisku i miejscu okaz.jonalrrie
wykorzystywanym do kąpieli okeślone w załączniku nr

1

ww. Rozporządzenia.

Jędnocześnie Państwowy Powiatowy hspektor Sanitarny w Szydłowcu przypomina
o obowiązku Organizatora: badarria jakościwody wykorruj e się każdorazowo w przypadku
wzrokowego stwierdzenia zanteczyszczeń. r-riekorzystnie wpływa.|ących na jakośćwocly
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób.

