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OCENA JAKOŚCI WODY
Napodstawieart.lust.l,ust.5iart.4ust.lpktlustawyzdnial4marca1985r.
Dz, U_"zżO19 t,,poz,59);w zwiękuz art,48
Sanitarnej

1tetstlednolity
jednolity Dz,U,
Ustawy zdniaZo lipóa ż017 r.Prawo wodne (tekst
z dnia 17 stycznia
oraz § 4 ust.lpkt i norpor, ądzenia Ministra Zdrowia
z2al8 r., poz. żż68)
'
jakościąwody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
2Ol9 r. w sprawie nadro-ru nad
zż019 r.,poz.255),
wykorzystywanym do kąpieli (tekst jeónolity Dz.L).

o Państwowej Inspekcji
ust. 1 oraz art.344ust.2

PaństwowyPowiatowyInspektorSanitarnywSzydłowcu
orzeka
o przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku:
na zalewie w Szydłowcu,

UZASADNIENIE

w
Na podstawie badań próbki wody powierzchniowej pobranej
w ramach urzędowej kontroli
sprawozdanie Nr 4lK zdnta ż7.06.2019 r., przeprowadzonych

dniu ż5,06,2019 t,:

w szydłowcu, wykonanych
jakościwody przed sęzonem kąpieliskowym w kąpielisku na zalewie

przez..odziałLaboratoryjnyPowiatoweiStacjiSanitarno-Epidemiologiczne,iwRadomiu
Panstwowy Powiatowy inspektor Sanitarny
ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, ż6_601 Radom.
jakości wody,
w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny

warunkom określonym
wynik wskazuje, ze woda i,v zalewie w szydłowcu odpowiada
jakośeiąwody

prowadzenia nadzoru nad
w § 2 Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie
ti, spełrria wymagania higieniczno-sanitarne
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli,
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
oraz metody reterencyjne badań wody w kąpielisku
ww, Rozporządzęnia,
do kąpieli określone w częściAzałącznika nr 1

powiatowy Inspektor sanitarny w szydłowcu przypomina
Jednocześnie państwowy
jakościwody wykonuje się kazdorazowo w przypadku
o obowiązku ()rgan\zatora: badania
wpływającYch na iakoŚc wodY
wzrokowego stwierdzenia zanteczyszczeń niekorzystnie
kąpiących się osob,
i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla
FAŃSTWOWY

llt5PEKTóR

Otrzymują:

1. Szydlowieckie Centrum Kultury - Zamek
ul. Sowińskiego 2,
26-500 Szydlowiec r- til;lii ,i,i,; ;:,I:,,,l

ż. lJrząd Gminy w Chlewiskach

ul. Czachowskiego 49,26-510 Chlewiska,,l-:,,l,,

.

',",',lsL:s,ł..tł|ilr,',",i,"L";z"lł1

3. IJrząd Miej ski w Szydłowcu
1
RynekWielki 1,26_500 Szydłowiec, ł_?iiitii, ,::;", 1:,\,,j,\tllłl,zlłt:,y}

4. IJrząd Gminy w Orońsku
ul. Szkolna 8,26_505 orońsko, *
5. Urząd Gminy w Mirowie
Mirow 27, 26,503 Mirów,,,:,

6.

IJrząd Gminy J astrząb
Plac Niepodległości5
26-502 Jastrząb ł- i ttiti .
1
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7. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Plac M. Konopnickieil,Źa-SO0 Szydłowiec.

, l]

",",.łł,,

8. Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu
ul.Kościuszki|94,ż6-500Szydłowiecl\| 1:|,:: ,

,1':i\r\.
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11:,l:.,|illi|.,:ł,t,l'.,.itłl,łl.s'ł,.llłł.1ll.!'r!,{}i

9. Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej
ul. Kościus zkt I24,ż6-500 Szydłowiec " ł-{\3Li,,:\, |.,ł.y.t}l,*wiłłŁł;,łxlł[ą:;l'łlr-,*"gtrłlz.p1
Dnia"
uI.25 Częrwca60,ż6_600 Radom,

10. Redakcja,,Echo

1

1.

12.
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Redakcja,,Tygodnik Szydłowiecki"
ul. Kiliński"g-o tł, 26,500 Szydłowiec,t:-,,,|,,,,|i:"
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