Państwoury Pordatołry fuspektor
Sanitłrny w Siedlcach

08-1 l 0 Siedlce. ul. Poniatowskiego

3

1

tel. (25) &4-2040.(25\ u441-26
tel /fax 12_§) 6.]2-61_37

Siedlce, dnia 03.08.2018 r.

HKN.4412.3.6.2018

Urząd Miasta Siedlce
Skwer Niepodległości2
08-110 Siedlce

Ocena jakościwody w kąpietisku

Na podstawie:
o art.4, ust. 1, pkt 1 ustawy

z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z20l7 r.,poz.126l zpóżn. zm.);
o § 2 i 3 Rozporządzeńa Ministra Zdrońazdnia 8 kwietnia 20tl r. wsprawie prowadzenia
nadzoru nad jakościąwody w kąlielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
.

(Dz.U . z 20l 6 r., poz. 1602);
or az p o prze ana|izow a niu :
uzyskanego sprawozdania z

badń próbek wody pochodzących z,,Kąpieliska Miejskiego
nad Zalewem Muchawka" pobranych w dniu 01.08.2018 r. według sprawozdania
nr OL-LBW .621 1.I7 00- 1 70 1 .20 1 8 z dnia 03.08.20 1 8 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach
stwierdza, że woda rrkąpieliska Miejskiego nadzalewem Muchawka"
jest przydatna do kąpieti.
uzasadnienie
Dnia 1 sierpnia 2018 r. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Siedlcach pobrali do analiz mikrobiologicznych 2 próbki wody z ,,Kąpieliska Miejskiego nad
Zalewem Muchawka" zlokalizowanego przy ul. Plżowej, 08-110 Siedlce. Badania ww. próbek
wody wykazały niski poziom bakterii Escherichia coli w 100 ml wody wynoszący kolejno:
61 jtk oraz 46 jtk przy wartości dopuszczalnej < 1000 jtk, a także niski poziom enterokoków
(paciorkowców kałowych) w 100 ml wody wynoszący: <15 jtk oraz 30 przy wartości
dopuszczalnej ś400jtk.
Przeprowadzono równiez ocenę organoleptycznąwody podczas której nie stwierdzono
zańeczyszczeń na powierzchni wody (materiałów smolistych, s7kła, tworzyw sfiucznych,

gumy, innych odpadów w ilościnie dającej się natychmiast usunąć).
W zwią.zku z powyżsrym PPIS w Siedlcach ocenia, iż jakośó wody w ,,Kąpielisku
Miej skim nad Zalewem Muchawka" spełnia wymagania ww. rozpor ządz enia.

Z upowa:źnienia

Otrzymują

Państwowąo Powiatowego

1. Adresat / za zwrotnym poświadczeniem odbioru

2. Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległ ości2, 083. ala
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