POWIATOWA STACJA SANTTARNO.EPIDEMIOLOGICZNA
W SIEMIATYCZACH
17-300 Siemiatycze, ul. Kilifskiego 32
tet. sekr. (85) 655-22-11, fax. (85)655-22-11, e-mail: sekretariat@pssesiemiatycze.org
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Sezonowa ocena jakoSci wody k4pieliska miejskiego na Zalewie

Nr

2

w Siemiatyczach

l.
.

Podstawg sezonowej oceny jako5ci wody w k4pielisku stanowily wymagania:

.

pkt. I b Rozporz4dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycmia 2019r. w
sprawie nadzoru nad jakoSci4 wody w k4pielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kqpieli (tj. Dz.U. 22019 r.,po2.255).

art.4, ust. I pkt I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej
( tj. Dz. U. 22019 r.,poz.59 zezm.),

$ 4 ust..

I

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Siemiatyczach, odnosz4c sig do Srodk6w zarz4dzania

podej mowa ny ch przez organizatora k4piel i ska

i organy

gm

iny stwierdza,

2e :

w Siemiatyczach, uchwal4 z dnia 8 czerwca 2020r. Nr XVIUI lll20, okre5lila lvykaz
k4pielisk na terenie Miasta Siemiatycze i do wykazu wpisala k4pielisko usytuowane na zbiorniku
retencyjno-rekreacyjnym na Zalewie Nr 2 przy ulicy Sportowej w Siemiatyczach oraz okre5lila czas
trwania sezonu k4pielowego na okres 27.06 - 31.08.2020. Wykonanie uchwaly powierzono
Rada Miejska

Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
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Organizator k4pieliska - Miejski O6rodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach:
okreSlil i na bie24co aktualizuje profil wody w k4pielisku,

wsp6lnie zPPIS w Siemiatyczach- zgodnie 2art.344 ust 5 pkt I ustawy zdnia2O lipca 2017 r.
Prawo wodne (tj. Dz.U. z20l8r.,poz. 22682e zm.), okre$lilharmonogram pobraniapr6bekwody
z k4pieliska w sezonie k4pielowym, harmonogram zrealizowano w caloSci zgodnie z planem.
przed rozpoczEciem sezonu,
celu zapewnienia bezpieczeristwa osobom korzystajqcym
z k4pieliska, przeprowadzit sprawdzenie i oczyszczenie z niebezpiecznych przedmiot6w czgSci
podwodnej kqpiel iska or az czgici bezpoSredn io do niego przylegaj 4cej,
na biehqco informowal u2ytkownik6w k4pieliska o jakoSci wody w k4pielisku, panuj4cych
warunkach oraz wszelkichzakazach i nakazach,
prowadzil i na bie2,4co aktualizowal dane dotycz4cetemperatury wody i powietrz4 prgdko6ci wiatru
i koloru flagi w internetowym serwisie k4pieliskowym.
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3. Na podstawie wynik6w badari przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli
4.

wewngtrznej, Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczachwydal4 biel1ce oceny
jako5ci wody w k4pielisku. W trakcie przebiegu sezonu, wszystkie oceny klasyfikowaty jako66
wody w k4pielisku miejskim naZalewie Nr 2 w Siemiatyczach jako przydatnqdo k4pieli.
Ka2dorazowo podczas poboru pr6bek, wodg w k4pielisku kontrolowano pod k4tem wystgpowania:
. zanieczyszczeh (szklo, plastiki, osady smoliste, ip.),
. zakwitu sinic (smugi, ko2uch, piana)

Obecno6ci

ilw

czynnik6w w trakcie sezonu k4pielowego 2020r. nie stwierdzono.
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5. Zestawienie wynik6w

badari wody pod wzglgdem mikrobiologicznym w k4pielisku miejskim na
Zalewie Nr 2 w Siemiatyczach w okresie sezonu
2020 r:
Liczba

Data
pobrania

pr6bki wody

paciorkowc6w
kalowych
(Enterokoki)

fitk) w

100 ml

Liczba bakterii
Escherichia coli

Uwagi

(NPL) w 100 ml
wody

wody

23.06.2020r.

45

30

t5.07.2020r.

5

4

badanie przed sezonem przeprowadzone
- woda odpowiadala wymaganiom

w ramach

nadzoru

badanie w ramach kontroli wewngtrznej

-

woda odpowiadala wymaganiom

badanie w ramach kontroli wewngtrznej

06.08.2020r.

l5

5

-

woda odpowiadala wymaganiom

badanie w ramach kontroli wewngtrzrej

21.08.2020r.

5

0

-

woda odpowiadala wymaganiom

Z

przedstawionych powy2ej danych wynika, 2e przez caly okres sezonu k4pielowego w roku 2020
pr6bki wody w zakresie badaf mikrobiologicznych spelniaty wymagania okreSlone w rozporz4dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia l7 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nadjako6ci4 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 prrydatna do kqpieli.
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Otrzymuj4:
l.Burmistrz Miasta Siemiatvcze,_ul. Palapowa 2. l7-300 Siemiatyczg
2. RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3,20-610 Lublin
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