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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNYW DREZDENKU

Drezdenko, dnia 17 lipca 2020 r.
HK.442.2.533.0.05.02.2020

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku Plaża Zagórze w m, Zagórze
zorganizowanym przez Gmifl^ Drezdenko, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku, działając na podstawie
art. 4 ust. l pkt l Ustawy- z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj, Dz. U.
z 2019 r., póz. 59 z późn. zm.), art 344 ust. l pkt l lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U. z 2020 r., póz. 310 z póżn. zm.); §2 i §4, pkt l, lit.a Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad Jakością wody w
kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz. U. z 2019 r., póz. 255)
oraz po rozpatrzeniu sprawozdania z badań w wersji elektron! cmej nr 01315.2020.S z dnia
17.07.2020 r., w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 15.07.2020 r., kod
próbki: 01315.2020.S, dot mikrobiologicznego oraz protokołu poboru próbki wraz z ocen^
wizualną nr D.HK.PPZ.23,2020 z dnia 15.07.2020 r. w kąpielisku Plaża Zagórze w
miejscowości Zagórze, wykonanych przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań
Środowiskowych WSSE w Gorzowie WIkp. dokonał bieżącej oceny jakości wody w
Kąpielisku Plaża Zagórze. Stwierdził, że woda w/w kąpielisku, zorganizowanym przez Gminę
Drezdenko, ul. Warszawska l, 66-530 Drezdenko jest pr^ydsttna i spełniała wymagama
Rozpo rządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad
jakośc4 wody w kąpielisku i miejscu okazjoctalaie wykorzystywany m do kąpieli (tj. Dz.
U. z 2019 r., póz. 255).

Ponadto organizator wywiązuje się ze swoich zadań, uzgodnił hannonogram poboru

próbek wody w kąpielisku w ramach kontroli wewnętrznej. Dba o czystość bieżącą kąpieliska

i terenu znajdującego się w jego obrębie. Kąpielisko wyposażone jest w toalety,

w odpowiednią ilość koszy na odpady komunalne, które są sukcesywnie opróżniane przez

wyspecjalizowaną firmę.
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