Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Złotowie
Złotów, dnia 7 lipca 2022 r.
ON-HK.9020.236.2022

Burmistrz Miasta Złotów
Al. Piasta 1
77-400 Złotów

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY
W KĄPIELISKU nr 21/2022
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji (Dz. U. z 2021 r. poz. 195
z późń.zm.); art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z
późn.zm); § 4 ust. 1 lit a, załącznika nr 1,część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r.
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U.
z 2019 r., poz. 255)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie
po zapoznaniu się z treścią sprawozdania z badania próbki wody pobranej do analizy
laboratoryjnej w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 4 lipca 2022 r. w trakcie
trwania sezonu kąpielowego w punkcie: Kąpielisko Miejskie przy ul. Jeziornej w Złotowie –
strona lewa kąpieliska (raport z badań nr: 194/493/M)
informuje, iż
woda z Kąpieliska Miejskiego przy ul. Jeziornej w Złotowie
w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1,
część A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad
jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019
r., poz.255)
i tym samym dopuszcza ww. kąpielisko do kąpieli.
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Informacja dotycząca zakresu spełnienia wymagań, określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) obowiązuje
do czasu wydania kolejnej oceny.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Złotowie
mgr Halina Godlewska

Do wiadomości:
1.Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej, Al. Mickiewicza 18, 77-400 Złotów
Otrzymują:
1. adresat - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
2. HK a/a
/A. Ł./
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