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OCENA

JAKOŚCI

WODY

Na podstawie:
 art. 4 ust. 1 art. 12 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
 § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016)
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie
stwierdza, że woda z niecek basenów
Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
jest przydatna do kąpieli
UZASADNIENIE
W oparciu o przedstawione przez Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
Sprawozdania z badań próbek wody pobranej w dniu 09.05.2019 r.:
- nr SB/46602/05/2019 z dnia 13.05.2019 r., z niecki basenu sportowego,
- nr SB/50814/05/2019 z dnia 22.05.2019 r., z niecki basenu rekreacyjnego,
- nr SB/46604/05/2019 z dnia 13.05.2019 r., z niecki basenu brodzika,
- nr SB/50815/05/2019 z dnia 22.05.2019 r., z niecki wanny jacuzzi,
oraz Sprawozdania z badań próbek wody pobranej w dniu 09.05.2019 r. z systemów cyrkulacji:
- nr SB/46605/05/2019 z dnia13.05.2019 r., basenu sportowego,
- nr SB/46606/05/2019 z dnia 13.05.2019 r., basenu rekreacyjnego,
- nr SB/46607/05/2019 z dnia 13.05.2019 r., basenu brodzika,
- nr SB/46608/05/2019 z dnia 13.05.2019 r., basenu wanny jacuzzi
oraz Sprawozdania z badań próbek wody pobranej w dniu 29.05.2019 r.:
- nr SB/55823/05/2019 z dnia 31.05.2019 r., z niecki basenu sportowego,
- nr SB/55821/05/2019 z dnia 31.05.2019 r., z niecki basenu rekreacyjnego,
- nr SB/56094/05/2019 z dnia 31.05.2019 r., z niecki basenu brodzika,
- nr SB/55822/05/2019 z dnia 31.05.2019 r., z niecki wanny jacuzzi
oraz dodatkowego Sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 29.05.2019 r.:
- nr SB/56104/05/2019 z dnia 31.05.2019 r., z niecki basenu brodzika
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie dokonał bieżącej oceny jakości wody.
Wyniki wskazują, że woda z systemów cyrkulacji i w nieckach basenowych w Powiatowym
Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze w zakresie zbadanych parametrów spełnia wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).
Do wiadomości:
starostwo@przysucha.pl
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