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

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

Na Podstawie art.4 ust, 1 pkt 1 ustawy zdnia14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz. U. z2019 r. poz,59 zpóżn. zm,), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 2o.o7,2o77 r. prawo
wodne (t. j. Dz. U. z2020_r., poz. 310) oraz § 2 i§ 4 ust. 1, pkt 1, lit. a, a takze załącznika nr,1 częściA do
rozPoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r., w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskui miejscu okazjonalnie wykozystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz.'255), po pzeprowódzeniu
!.aOgĘj.ąroSci wody w ramach kontroli uzędowej w dniu 05.06.2019'r., opisańego w sprawozdaniu
Nr L/OBW-9051.2l198l2020 z dnia 08.06,2020 r. olaz na podstawie protokółu poórania wody z dnia
05.06.2020 r, w kąpielisku i"Jeziorko" w Pasłęku,

HK.441 1 . 1 .3.2020.DK.3

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu
stwierdza, że

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

określone w Mw pzepisach prawnych.

UZASADNlENlE

Zgodnie z arL. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo wodne, państwowy powiatowy inspektor sanitarny
dokonuje oceny biezącejjakości wody w kąpielisku "Jeziorko" w Pasłęku, opieĘąc się na wynikach badanii
lej wody, a także na protokole z pobrania próbek wody z tego kąpieliska.
Analiza .qr9!ki wody z kąpielisku "Jeziorko" w Pasłęku - pobranej w dniu 05.06.2020 r., przeprowadzona
Prze1 WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu (sprawozdanie Nr L/OBW-9051.2/198 l2o2o) oraz analiza
treŚci protokołu z pobrania pPbek wody z tego kąpieliska, wykazała, że Ww woda spełnia wymagania
okreŚlone w rozpożądzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru ńad jakoŚcią iłody
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykozystywanym do kąpieli. Woda w obecnym jej stańie naoile sii
do kąpieli.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu przypomina, że organizator kąpieliska ma obowiązek
poinformowania PPlS o wszystkich zmianach, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości wody (art.-3łł
ust. 5 Pkt 7 ustawy Prawo wodne). W pzypadku stwierdzenia pogorszenia jakości wody, mając na uwadze
ochronę zdrowia ludzkiego, państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową
zgodnie z art. 344 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
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