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Ocena jakoŚci wodY w miejscu okazjonalnie
rvykorzy§tywanym do kąpieli
Na podstawie:

4' ust, 1, Pkt 1 ustawY z dnia 14 marca 1985 roku pństwowej
o
Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z20l7 r.,poz. 126I Źpóźn. zm.
);
oart'344 ust, 1, Pkt 3 ustawY z dńa 18 lipca
200t r. Prawo wodne (Dz. IJ. z2Ot7 r.,poz.
1566
zpóźn. zm.);
o § 2 i 3 RozPorządzeniaMinistra
Zdrowia z dnia8 kwietnia 20lI r.w sprawie
prowadzeni anadzoru
i miejscu wykorzystywan}m do kąpieli
to. z20I,6 r., poz.l602);
;:ljffi'#.XltTjfrielisku
o art'

u

'uzyskanego sPrawozdania

z

z

bud*__.pr9bek wody,

pochoclzących
miejsca okazjonalnie
wYkorzYstYwanego do kąPieli
,,RÓwce II'ł zlokalizo*#Yr" * miejscowości Rówce,
08_106 Zbuczyn,
PobranYch w dniu 25,0j,20ls r. do protokołu nr slporurNll68/20t8,
(sprawozdańę
zbadań
nr OL-LBW .6211.I635-t636.20I8 z dnia
30.07 20ń

;;

Państworvy Powiatowy rnspektor Sanitarny
w Siedlcach
_
stwierdza, że woda w_miejscu okazj-onalnie
wykorzf.tyrouoy- do kąpieti
,,Rówce rr'' w miejscowości Rówce, OS-róO Żiu"ryo
est przydatna do kl

Dnia 25 tiPca 2018

uzasadnienie

r, Pracownicy
Powiatowej
-mikrobioiogi.;Y;f

Stacji Sanitarno _ Epidemiologicznej
analiz
2prdbii
miejsca okazjonalnie
wykorzystywanego do kąpieli ,,RÓwce II" zlokilizońu"yw miejscowosci Rówce, 08_106 żbr"ryn.
Badania ww, Próbek wody wykazały niski pozi"urtt iii Escherióhiu ;;ii* 100 ml wody wynoszący
<15 jtk oraz 30 jtk
PtzY maks}malnęj wart9sci Jffi."utnej < 1000 jtk, a takze
niski poziom
enterokoków (Paciorkowców kałowychj w 100
*i
*yriooą.y-ił?';tp
oraz
232jtk przy
maksymalnej wartości dopuszczalnej
ś400jtk.
PrzeProwadzono równieŻ Ócenę organoleptyczną,wody
podczas której nie stwierdzono
zanieczYszczęńnaPowierzchni wody (młeriaiów
,-ÓrirtY.r, ,
szblcznych, §umy, innych
-usunąć).
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PowYższym PPIS w Siedlcacń
wYkorzYstYwanYm do kąpieli ,,Ró*"e II" spełnia
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się
natychmiast

iz jatość-od} w miejscu okazjonalnie
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