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OCENA JAKOSCI WODY
Na podstawie art. 1 ust. l, ust. 5 i art, 4 ust, 1 pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
lJ. z20l9 r.,poz.59);w związkuz art- 43
o pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.
prawo wodne (tekst ,iednolity Dz. |J. z 2018 r., poz. 2268)
ust. 1 Usta*y , ania Źo tip.u żoil r.
oraz § 4 ust. l pkt 2 RoŹporządzenia Ministra Zdrowia z dnla 17 stycznia 2019 r, w sPrawie
nadzoiu nad jakościąwody wtąpielisku imiejscu okazionalnie wykorzystywanym do kąPieli
(tekst jednolity Dz. U. z2019 t., poz,255),

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w szydłowcu
orzeka
o przydatności wody do kąpieli

wmiejscuokazjonalniewykorzystywanymdokąpieli:
zbiornik wodny Zalew w Jastrzębiu

w sezonie kąpielowym w okresie od 01. do 30. lipca 2019 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie badań probek wody powierzclrniowej pobranych w dniu 24.06,2019 r.:
sprawozdania Nr: 1823l06l2)19lwl1, |82310612019lFl1. 1823l06l2019lMl2, I823l06lŻ019lF12

zdnia27.06.ż019 r., przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej jakoŚci wody miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zbiornik wodny Zalęw w Jastrzębiu, wYkonanYch
ptzęz: Jars Sp. z a. o. Laboratoria Badawcze, ul. Kościeln a 2a, 05-119 Legionowo, Filia Południe:
ul, Fabryczna7, 41-404 Mysłowice, zleconych przezorganizatora: Gmina Jastrząb, PaństwowY
powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakoŚci wodY.

Wyniki wskazują, że woda w zbiorniku wodnym zaIew w Jastrzębiu odpowiada waruŃom
określonym w § 2 Rozporządzęnia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakoŚcią wodY
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, tj. spełnia wYmagania
higieniczno_sanitarne oraz metody referencyjne badań wody w kąPielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli określone w częściA załącznika nr

1

ww. RozPorządzenia.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu PrzYPomina
o obowiązku organizatora: badania jakościwody wykorruje się kazdorazowo w PrzYPadku
wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystr-rie wpływającYch na jakoŚĆ wodY
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób.
PAŃsTv

1NsPE

w

- ,/l
jł"
:
{,{ + ę,{s p ł! {ł .; /

#ffi%

,

1::

:.

-.

rffi,,{W

PoWlAToWY

Otrzymują:

1.

IJrząd Gminy Jastrząb
Plac Niepodległości5
ż6-502 Jastrząb i::-,11i,}i1:,iłl,i1l-,,,ilb""
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2.IJruąd Gminy w Chlewiskach
ul, Czachowskiego 49,ż6-510 Chlewiska, *-l"lt:1

3.lJrząd Miejski w Szydłowcu
Rynek Wielki 1,26_500 Szydłowiec
4. IJrząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8,26_505 orońsko,
5. Urząd Gminy w Mirowie
Mirów 27,26-503 Mirów,
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Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamęk
ul. Sowińsktego ż,
26-500 Szydłowiec;-, r:]il ,r,loi-,1,1i l1 ll ,t,; ,:,, l""

,

7. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
plac M. Konopnickiej7,26-500 Szydłowiec. ,,,,,,,i
8. Komęnda Powiatowa Policji w Szydłowcu
u1. Kościuszkil94,26-500 Szydłowiec )l.,i,|.l;i;. -l
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9. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Kościus zki I24,26-500 Szydłowiec " t-y1,1ilii: ą;r
Dnia"
ul, 25 Częrwca 60,26-600 Radom, ł,,:słi'l"1:!;it!ll,\1\i::|
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10. Redakcja,,Echo
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1. Redakcj

a,,Tygodnik Szydłowiecki"

ul. Kiliński"go ta, 26-500 Szydłowiec, ł_;łl;lll
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