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Bieżąca ocena jakości wody
w kąpielisku ,,Jeziorko" w Pasłęku

Na podstawie ań. 4 ust. 1 pkt ,1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
z2019 r. poz.59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit, a ustawy z dnia20.07.2017 r. Prawo wodne (t, j. Dz. U. z2018 r.,
poz. 2268 z póżn. zm.) oraz § 2 i § 4 ust. ,1 

, pkt 1, lit. a, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 17.01.2019 r., w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U, z2019 r., poz.255), po przeprowadzeniu badania jakości wody w ramach kontroli
wewnętrznejw dniu 09.08.2019 r,, opisanego w sprawozdaniu Nr L/OBW-9051,3/895ż2019 zdnia 12.08.2019 r. oraz
na podstawie protokołu pobrania wody z dnia 09,08.2019 r. w kąpielisku i"Jeziorko" w Pasłęku,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza, że

woda w kąpielisku "Jeziorko" w Pasłęku
spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne

określone w w/w przepisach prawnych.

UZASADNlENlE

Zgodnie z ań. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo wodne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje oceny
biezącej jakości wody w kąpielisku "Jeziorko" w Pasłęku, opieĘąc się na wynikach badania tej wody,
atakże na protokole z pobrania próbek wody z tego kąpieliska.
Analiza próbkiwody z kąpielisku "Jeziorko" w Pasłęku - pobranej w dniu 09.08,2019 r., przeprowadzona przez WSSE
w Olsztynie Laboratorium w Elblągu (sprawozdanie Nr L/OBW-9051.3l895zl2Q19) oraz analiza treści protokołu
z pobrania próbek wody z tego kąpieliska, wykazała, że Mw woda spełnia wymagania określone
w rozpoządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r, w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Woda w obecnym jej stanie nadaje się do kąpieli.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, źe organizator kąpieliska ma obowiązek
poinformowania PPlS o wszystkich zmianach, ktore mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości wody (ań. 344 ust, 5 pkt
7 ustawy Prawo wodne). W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wody, mając na uwadze ochronę zdrowia
ludzkiego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową zgodnie z_ań,. 344 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo wodne.
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Otrzymują:
1. adresat

(paslek@pasIek,pl)
2. Miejski Ośrodek Spońu i Rekreacjiw Pasłęku

ul. Kraszewskiego 2, 'l4-400 Pasłęk
,-1 (mosir@mosirpaslek.pl)
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Elbląg, 13.08,2019 r.

Urząd Miejskiw Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk
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