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z dŃa 14 ne@ 1985 L
jcdmlny
Dz. u. z 2011..,
126l); włiĘłU
o Pan*mMj |Lv€łćji slnit ńćj (tkst
ż sl. ]4d st. l Uśa*lz dnia 18liPE 200! i Pńm qodoc (tekśl j.dnolny D., U. ż 2017 i,
poż. I l2l) o@ §7 Rozpolządżenk Mini§lĘ Zdrcyi. z dnia 8 kwiclniB 20ll l. wśpEłie
Prcw.d-nid nódżofu nDd jałoś.iqRody w k@i.lkku i mi.j$u *1koĘyst }lnyn do k@i.li
(Ełst iednóhy DZ U, ż 20l ó ._ poż. 1602).
Na pód§tawie an.

|Ł

P!ństwowy Polvl.iolly In§poktor §rIlllrny w szydloivcu

orż.\2
o prrydlr!Ó.i łody do ĘPićli
w miejścu łykotzy4ry yń do kąpl€ll.
óionlt wod.y z.l.ł w chbtłl§krch.

UzA§ADNIENIE

Na po.bh§ie spńMzdłi z bldań pńb Nody powi.źchniowj| N. l95u0&Dol74!Ąll
żdńia23,08,20l? l.. Nr I950/0uż0l7Ml2 żónia23.08,2011 r., pż.Powadżonych w rMach
łonlrcli qewn§tżnej j!,|ości 9ody ńiejsa wykoźystył&e8o do ką)ieli: óiońik wódny

s chląiskch. §ykon ych prźśz:J6 sp. z o. o, L.hoBbna g!d!qcE. ul. tGś.i.lM 2!. 0r_
l l9 LegidoNo. Fili! poludni€j ul. Fabrrm ?,4l_404 M}§lowicą ż4ońych pżzoĘ nło.s:
P,P,H.U, oślod.k wczaso*y ,,MEXICANA" §,c.. ul. L.śna ]. 26Jl0 chlewkłr, Peistwoł}
Powi.lory lNp.Ltoi §rniirEy w §zydloNu dołonal bi.Ąccj @my jatościwody.

w§tmjł że woda w zbiomik! wodnyn w chl*i.krch odpołiad! w*u.łon
okFślony$ !v §2 Rożpoźądż.lhMiniślEzdŃWi6 w spńwic powadenia nad2olu
n.djaloicią vody v kqpi.lbiu imi.jlu $f\oEyśly*myn do łapi.li,lj, sp.lnia w}furBia
hi8i9nicaGgnil,me o@ rc'ody Ef@ftyjE bąd.ń łody w k@i.liśo i micj*u
$tkozysiywslyE do kqpi.li okFślon! w alącailo fu l W, RozpoEądhi.,
W]ni*i

J€dnćześni. Paisl§oB] Połialoq], lNP.l or ssilamy § sżydIoMu przyponiM
o oboNiążk! orymiaion: badmii j!łościwody *)konuj€ śięk!źdouoM §prł,pldlQ
wz.okoMgo Ńsierdzcnił zńiecżłszczeń ni.koźystni. Ęlywljących óa jalośłódy
i nDeących śl.uowićaglożenie żd@wolne dla lqliących się osób,

