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OCENA JAKOŚCI WODY
Na podst'5wie art. 1 ust. 1, ust. 5 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dńa !4 marca 1985 r.
o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 59); w zlvv.tęku z art.
48 ust. l oraz art.344 ust. 2 Ustawy z dnia20 lipca2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z2Ot8 r., poz.2268) oraz § 4 ust.lpkt 1 Rozporządzeńa Ministra Zdrowia z dńa 17 styczńa
2019 r. w sprawie nadzoru nad jakościąwody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity Dz. U . z 2019 r., poz. 25 5),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srydłowcu
orzeka
o prrydatności wody do Ępieli
w Kąpielisku:
na zalewie w Srydłowcu.

UZA§ADNIENIE

Na podstawie badan próbki wody powierzchniowej pobranej w dniu 27.08.2019

r.:

sprawozdanie Nr z7lKls zdńa 29.08.2019 t., przeptowadzonych w ramach kontroli
wewnętrznej jakościwody powierzchniowej w Kąpielisku na zalewie w Szydłowcu,
wykonarrych przez: Odział Lńoratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Radomiu ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D, 26-60I Radom, Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Szydłowcu dokonał bieżącej oceny jakości wody.

Wynik wskazuje, że woda w zalewie w Szydłowcu odpowiada warunkom określonym
w § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrońa w sprawie prowadzenia nńzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejScu wykorzystywanym do kąpieli, tj. spełnia wymagania higienicmosanitarne otaz metody referencyjne badń wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli określone w częściAzałącznika nr

1

ww. Rozporządzeńa.

Jednocześnie Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu przypomina
o obowiązku Organizatora: badania jakościwody wykonuje się kazdoriźowo w przypadku
wzrokowego stwierdzenia zańeczyszczeń niekorzystnie wpĘwających na jakośćwody
i mogących stanowió zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się osób.
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