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Sezonowa ocena jakoscivilXt";J*:x'il$fffi::"''f"?:Yr"r1'rt;nizowanvm na wodach

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku dziataj4c na podstawie art.4 ust. I pkt I ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej (( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), art. 344 ust. I
pkt I lit. b ustawy z dnia2}lipca2017 r. Prawo wodne (Dz. U.z20l8r.poz.2268 ze zm.) $ 4 ust.l lit.b
rozporz4dzenta Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakoSci4 wody
w k4pielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kqpieli (Dz. U. z 2019r., poz. 255) oraz

na podstawie wynik6w badan laboratoryjnych wody przeprowadzonych w dniach w dniach 12 c'zerwca

2019 r. w ramach kontroli urzEdowej (sprawozdanie z badafi nr LSW600/101412019) i w dniach:
25 czervtca 2019r., 17 lipca 2019r., 13 sierpnia 2019r., w ramach kontroli wewngtrznych przez

organizatora k4pieliska (sprawozdania z badan nr: LSW600fu21057/2019, LSW/600N21206/2019,
l.SW600/UZl3l4/2019- badania przeprowadzilo laboratorium badawcze: Laboratorium Badania W6d
PSSE w Plocku (akedytacja PCA nr AB 630) i wynik6w kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu I I

lipca 2019 r. (protok6l kontroli nr HKN -874/ 41111231146/38612019),

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

woda w kqpielisku ,TZACISZE BIS " zorganizowanym na wodach Jeziora Zdworskiego
w Koszef6wce w 2019r. w sezonie k4pielowym od 22 czer-wca 2019 roku do 3l sierpnia 2019 roku
uzyskiwala przydatno56 wody do k4pieli

Ponadto Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku informuje, 2e w sezonie kqpielowym 2019
podjEto nastEpujqce Srodki zarz4dzania w odniesieniu do w6d w k4pielisku:

I . Rada Gminy tr 4ck po rozpatrzeniu wniosku organizatora k4pieliska O6rodka Wypoczynkowo -
Kofonijny ,,Zacisze - Bis" Koszel6wka 1 uchwal4 umiedcila kqpielisko ,,,ZACISZE BIS " zlokalizowane
na wodach Jeziora Zdworskiego w Koszel6wce w wykazie k4pielisk na terenie Gminy l-4ck.
2. Organizator k4pieliska :

- okre6lil profil wody w kqpielisku,
- ustalil z PPIS w Plocku harmonogram pobierania z k4pieliska pr6bek wody do badari. Harmonogram
zostal zrealizowany zgodnie z ustaleniami,
- prowadzil kontrolg wewngtrzn4jako$ci wody w k4pielisku,
- umieszczal na tablicy ogloszeri na terenie kqpieliska bie2qce oceny jakoSci wody w kqpielisku.
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3. PPIS w Plocku w trakcie sezonu
kqpielisku,,ZACISZE BIS "
4. Informacje o jakodci wody w
5.Kqrielisko funkcjonowalo

Otrzymuj4:
l. Adresat

w
3. Aa.

. dokonal czterech biei4cych ocen jako6ci wody w
wody do k4pieli.

byly umieszczane na stronie PSSE w Plocku.
z tym nie dokonano klasyfikacji jakodci wody.
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