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Sezonowa ocena jako6ci wody w k4pieliskn w miejscow przy PlaLy ,,Patelnia"
w 2019r.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku dzialaj4c na podstawie art. 4 ust. I pkt I ustawy

zdnia14 marca 1985 r. o Paristwowej lnspekcj i Sanitamej (( tj. Dz. U.z20l9 r., poz. 59). art' 344 ust. I
pkt I lit. b ustawy z dnia2}lipca2017 r. Prawo wodne (Dz. lJ.22018 r. po2.2268 ze zm.) I4 ust.1 lit. b
rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 slycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakoSci4 wody

w kEpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kqpieli (D2,. U. z 2019t., poz'. 255) oraz

na podstawie wynik6w badari laboratoryjnych wody przeprowadzonych w dniach w dniach 12 czerwca

2019 r. w ramach kontroli urzgdowej (sprawozdanie z badai nr LSW600/101512019) i w dniach:

25 czerwca 2019r., 15 lipca 2019r., 12 sierpnia 2019r., w ramach kontroli wewnptrznych przez

organizatora kqpieliska (sprawozdania z badah nr: LSW600fu2106612019., LSW600/U2117612019.
LSW600ruZl3 0212019- badania przeprowadzilo laboratorium badawcze: Laboratorium Badania W6d

PSSE w Plocku (akredyacja PCA nr AB 630) i wynik6w kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 04

lipca 20 1 9 r. (protok6l kontroli nr HKN -904 / 4 | I 1 /23 / | 40 13 69 120 l9),

dokonal sezonowej oceny jakoSci wody w k4pielisku w sezonie kqpielowym 2019
i stwierdzil:

woda w kqpielisku zlokalizowanym na wodach Jeziora Grirskiego w miejscowoSci Grabina przy
PlaZy ,,Patelnia" w sezonie k4pielowym od 20 czerwca 2019 roku do 3l sierpnia 2019 roku
uryskiwala przydatnoSd wody do k4pieli

Ponadto Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku informuje, 2e w sezonie k4pielowym 2019
podjgto nastgpuj4ce Srodki zarz4dzania w odniesieniu do w6d w k4pielisku:

l. Rada Gminy Lqck po rozpatrzeniu wniosku organizatora kqpieliska Rejonowego Piockiego Wodnego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego uchwal4 umiedcila k4rielisko ,,Patelnia" zlokalizowane na

Jeziorze Gorskim w Grabinie w wykazie kqpielisk na terenie Gminy L4ck.
2. Organizator k4pieliska :

- okreSlil profil wody w kqpielisku,
- ustalil z PPIS w Plocku harmonogram pobierania z k4pieliska pr6bek wody do badati. Harmonogram
zostal zrealizowany zgodnie z ustaleniami,
- prowadzil kontrolg wewngtrznEjakoSci wody w k4pielisku,
- umieszpzal na tablicy ogloszeri na terenie k4pieliska bie2qce ocenyjakoSci wody w k4pielisku.
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3. PPIS w Plocku w trakcie sezonu
kqpielisku przy PlaZy ,,Patelnia"
4. Informacje o jakoSci wody w
5.K4pielisko funkcj onowalo drugi

Otrzymuj4:
1 . Adresat
2. W6jt Gminy tr qck, ul. Gostyniriska 2, 09 - 520 Lqck
3. Aa.

dokonal c erechbiei4cych ocen jakoSci wody w
wody do k4pieli.

umieszczane na stronie PSSE w Plocku.
nie dokonano klasyfikacji jakoSci wody.
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