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Gmina Pasłęk - Miejski Ośrodek
Spoltu i Rekreacji w Pasłęku
Urząd Miejski w Pasłęku
Pl. Św. Wojciecha 5
14-400 Pasłęk

ocena jakości Wody
W miejscu okazjonalnie Wykozystywanym do kąpieli

Na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 43. ust. 1 ustawy z dnia 20,07,2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r,, poz,
1566 z późn. zm.| oraz 1 pkt 6 i 2, a także zaącznika n|l części A do rozporządzenia Ministra zdrowia
z dnia 8 kwietnia 2011 r., W sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością . Wody W kąpielisku i miejscu
Wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z2016 r., poz. 1602), po pżeprowadzeniu badania Wody W dniu 26.06.2018 r.,
opisanego W sprawozdaniu Nr UoBW-9051.3l739zl2018 z dnia 28.06.2018 r. oraz na podstawie protokółu
pobrania wody z dnia 26.06.2018 r. W miejscu okazjonalnie Wykolzystywanym do kąpieli - "Jeziorko" w PaĘku,

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza, że

woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli - "Jeziorko" w Pasłęku
spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne

określone w w/w przepisach prawnych.

UZASADNlENlE

zgodnie z art. 43. ust. 'l ustavvy Prawo wodne, państwowy powiatowy inspektor sanit]arny dokonuje oceny bieżącej
jakości Wody w miejscu okazjonalnie Wykoźystywanym do kąpieli, opieąąc się na Wynikach badania tej Wody,
przedstawionych pżez organizatora tego miejsca, a także na protokole z pobrania próbek Wody z tego miejsca.

Analiza próbek Wody z miejsca okazjonalnie Wykorzystywanego do kąpieli - "Jeziorko" W Pasłęku - pobranych
w dniu 26.06.2018 r., przeprowadzona pżez WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu (sprawozdania
Nr UOBW-9051,3l739zl2l18| oraz analiza treści protokołu z pobrania próbek wody z tego miejsca, Wkazała,
że W/w Woda spełnia wymagania określone w rozpoządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. W sprawie

_;rowadzenia nadzoru nad jakością Wody W kąpielisku i miejscu Wykorzystywanym do kąpieli. Woda w obecnym jej
stanie jest pżydatna do kąpieli.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że organizator miejsca okazjonalnie
Wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek poinformowania PPls o wszystkich zmianach, które mogą mieó Wpływ
na pogorszenie jakości wody (ań. 42 ust, 3 ustawy Prawo Wodne). W pżypadku stwierdzenia pogorszenia jakości
wody, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny pzeprowadza
kontrolę użędową zgodnie z ań. 344 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne.
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Otrzymują:

1. adresat
2, Gmina Pasłęk - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pasłęku

ul. Kraszewskiego 2, 14-400 Pasłęk
(wysła no pocz:ą elektron iczną)

9nerIa||stF nv lenlclemloloqii

,,i Y
:-n 7I

Clr l',i


