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Bie24ca ocena jako5ci wody w k4pielisku

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Plocku dziatajqc na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy

z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitamej (tj. Dz. U. z 2019 r.' poz. 59), art. 344 ust. I
pkt 1 lit. a Ustawy z dnia2}lipca2}l7 r. Prawo wodne (Dz. U.22018 r. po2.2268 oraz z 2019 r. poz.

125) w oparciu o $ 4.1 Rozporz4dzenia Ministra Zdrown z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie
prowadzenia nadzoru nad jako$ciq wody w kqpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym
do kqpieli (Dz. IJ. z 2019 r. poz255) oraz uzyskanych wynik6w badan laboratoryjnych pr6bki wody
pobranej w dniu 12.06.2019r. w ramach kontroli urzpdowej przez PPIS w Plocku (sprawozdanie z badai
nr: LSW600/1 0 1 5 12019 z dnia 13.06.2019r.,

. stwierdza
przydatnoSd wody do k4pieli w k4pielisku ,rPatelnia" zorganizowanym na wodach

jeziora G6rskiego w Grabinie

Panstwowy Powiatowy Inspeklor Sanitamy w Plocku zz.;strzoga sobie prawo zmiany podanych powyzej

ustaleri w przypadku pogorszenia jako5ci w6d w kontrolowanym k4ielisku. JednoczeSnie informuje sig,

2e niewskazana jest k4piel w przypadku pojawienia sig masowego zakwitu glon6w w zbiomikach
wodnych. ze wzglEdu na mozliworii skutk6w zdrowotnych.
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