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Siemiatycze, dnia 03.09 .2019r.

Srodek Sportu i Rekreacji
ul. Nadrzeczna29
17-300 Siemiatycze

Sezonowa ocena jako6ci wody k4pieliska miejskiego na Zalewie

Nr 2 w Siemiatyczach

1.

Podstawg sezonowej oceny jakoSci wody w k4pielisku stanowily wymagania:

t

art.4, ust. I pkt 1 ustawy z dnia 74 marca 1985r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59),
$ 4 ust,. 1 pkt. I b Rozporz4dzenia Ministra Zdrowiazdnia 17 slycznia 2019r. w
sprawie nadzoru nad jako$ci4 wody w k4pielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do k4pieli (tj. Dz.U. 22019 r., poz.255).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, odnosz4c sig do Srodk6w zarz1dzania
podejmowanych przez organizatora k4pieliska i organy gminy stwierdza, 2e:
Rada Miejskaw Siemiatyczach, uchwal4

zdnialT maja2Ol9r.NrYllll43l19,

okreSlila v,rykaz k4pielisk

na terenie Miasta Siemiatycze i do wykazu wpisala k4pielisko usytuowane na zbiorniku retencyjnorekreacyjnym na Zalewie Nr 2 przy ulicy Sportowel w Sierniatyczach oraz okreSlila czas trwania sezonu
k4pielowego na okres 22.06 31.08.2019. Wykonanie uchwaly powierzono Burmistrzowi Miasta

-

Siemiatycze.
,,
a

Organizator k4pieliska - Miejski OSrodek Sportu iRekreacji w Siemiatyczach:

okre5lil i na bie2qco aktualizuje profil wody w k4pielisku,
wsp6lnie z PPIS w Siemiatyczach - zgodnie zart,344 ust 5 pkt I ustawy zdnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (tj. Dz.U. 22018 r.,poz. 2268 ze zm.), okreSlii harmonogram pobrania pr6bek wody
z k4pieliska w sezonie k4pielowym, harmonogram zrealizowano w caloSci zgodnie z planem.
przed rozpoczgciem sezonu, w celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom korzystaj4cym
z k4pieliska, przeprowadzil sprawdzenie i oczyszczenie z niebezpiecznych przedmiot6w czg6ci
podwodnej k4pieliska oraz czgici bezpoSrednio do niego przylegajqcej,

na bie24co informowal uzytkownik6w k4pieliska o jako5ci wody
warunkach oraz wszelkichzakazach i nakazach,

w

k4pielisku, panuj4cych

prowadzil i na biez4co aktualizowal dane dotycz4ce temperatury wody i powietrza, prgdkoSci wiatru
i koloru flagi w internetowym serwisie k4pieliskowym.

Na podstawie wynik6w badah przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli
wewngtrznej, Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Siemiatyczach wydal 4 biea1ce oceny
jakoSci wody w k4pielisku. W trakcie przebiegu sezonu, wszystkie oceny klasyfikowaty jakoS6
wody w k4pielisku miejskim naZalewie Nr 2 w Siemiatyczach jako przydatn4 do k4pieli.
4. Ka2dorazowo podczas poboru pr6bek, wodg w k4pielisku kontrolowano pod k4tem wystgpowania:

3.

.
.

zanieczyszczeh (szkio, plastiki, osady smoliste, itp.),
zakwitu sinic (smugi, kozuch, piana)

ObecnoSci w/w

czynnik6w w trakcie sezonLlk4pielowego 2019r. nie stwierdzono.
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5.

Zestawienie wynik6w badari wody pod wzglgdem mikrobiologicznym w k4pielisku miejskim na

ZalewieNr2 wSiem

w okresie sezonu

2019

r:

Liczba
Data
pobrania

pr6bki wody

12.06.2019r.

paciorkowc6w
kalowych
(Enterokoki)
(tk) w 100 ml
wody

(NPL) w 100 ml

0

r60

5

<15

Liczba bakterii
Escherichia coli

Uwagi

wody
badanie przed sezonem przeprowadzone
- woda odpowiadala wymaganiom

w

ramach

nadzoru

badanie w ramach kontroli wewngtrznej

25.06.2019r.

-

woda odpowiadala wymaganiom

badanie w ramach kontroli wewngtrznej

17.07.2019r.

2t

<15

-

woda odpowiadala wymaganiom

badanie w ramach kontroli wewngtrznej

06.08.2019r.

0

<15

-

woda odpowiadala wymaganiom

Z

przedstawionych powyzej danych wynika, 2e przez caty okres sezonu k4pielowego w roku 2019
pr6bki wody w zakresie badari mikrobiologicznych spetniaty wymagania okre5lone w rozporz1dzeniu
Ministra ZdrowiazdnialT stycznia20l9r. w sprawie nadzoru nadjakoSci4 wody w k4pielisku i miejscu
okazjonalnie wykorzystywanym do k4pieli (tj. Dz.U. 22019 r. poz.255) woda w k4pielisku miejskim
w Siemiatyczach naZalewie Nr 2 byla przydatna do k4pieli.

nuy

Otrzymuj4:
LBurmistrz Miasta SiemiaUcze, ul. Palacowa2, 17-300 SiemiaWcze
2.RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego3,20-610 Lublin
3. a/a
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