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OCENA JAKOŚCI WODY

Napodstawie art. 1ust. 1, ust.5 iart.4 ust. 1pkt 1 ustawy zdńa 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitamej (tekst jednolity Dz. U. z 20l9r, poz. 59); w zwązku
z art. 43 ust. l Ustawy z dnia 20 lipca 2077 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2078 r.,
poz.2268).oraz §4ust. lpkt2 RozporządzeniaMinistraZdrowiazdnia77 sĘczńa2019r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzysfianym
do kąpieli (tekst jedno|iĘ Dz.U. z20l9 r.,poz.255),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
orzeka

o prrydatności wody do kąpieti

w miejscu okazjonalnie łvykorrystywanym do kąpieli:
zbiornikwodny Zalew w Jastrzębiu

w §ezonie kąpielowym w okresie od 01 do 30 sierpnia2Ol9 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie badń próbek wody powierzchniowej pobranych w dniu 25.07.2019r.:

sprawozdanie Nr: 13/I?S z dnia 29.07.2019r., przepnowadzonych w ramach kontroli
wewnętrznej jakości wody miejsca okazjonalnie wykorzysfianego do kąpieli zbiornik
wodny ZaIęw w Jastrzębiu, wykonanych przez: Powiatową Stację Sanitamo-
Epidemiologiczną w Radomiu Odział Laboratoryjny 26-601Radom, ul. Gen. Leopolda
Okulickiego 9D, zleconych przęz orgańzatoru: Gmina Jastrząb, Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wyniki wskazują, że woda w zbiorniku wodnym zalew w Jastrzębiu odpowiada
warunkom określonym w § 2 Rozporządzęnia Ministra Zdrońa w sprawie nadzoru
nadjakością wody wkąpielisku imiejscu okazjonalnie wykorzyĘwanym do kąpieli, tj.
spełnia wymagania higieniczno-sanitame oraz metody referencyjne badń wody w kąpielisku
i miejscu okĘonalnie wykorzystywanym do kąpieli określone w części A zŃącznika nr 1

ww. Rozporządzenia.

Jednocześnie Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu przypomina
o obowiązku Organtzatora: badania jakości wody wykonuje się kazdorazowo w przypadku
wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody
i mogących stanowić zagtożeńe zdrowotne dla kąpiących się osób.
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