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SEzoNo\MA oCENA JAKtlścr woDy w KĄrIELISKu

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzńskim na podstawię art.4
ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.Dz.U.z2021 ,

r,poz. 195), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia}O lipca2}I7 r. - Prawo wodne (. tj.Dz.
U.z2OżIt.,poz.624zpóźn.nn.), 4ust. l pkt 1lit. biust.2rozporządzeniaMinistraZdtowia
zdnia 17 sĘcznia2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody wkąpielisku imiejscu
okaz.ionalnie wykorzysĘvwanvm do kąpieli (Dz. U. z ż0I9 t., poz. ż55) oraz na paiistawie
sprawozdń zbadań jakości wody wykonanych w ramach kontroli urzędowej i wewnętranej, a
także po dokonaniu klasyfikacji jakości wody w kąpielisku

stwierdza, że jakość wody w lrąpielisku nad Jeziorem Glibiel
w Łochowicach w ż02l r. jest doskonała

Klasyfikacji wody dokonano na podstawie zńącznikanr 3 do rozporądzenia Ministra Zdrowia z dnia
77 sĘcznia2Dl9 r, w sprawie nadzoru nad jaltością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie

wykorzystywanym do kąpicli (Dz. U. z20l9 t.,poz.255).

Jednocześnie Państwowy Powiatow,r, Inspektor Sanitamy w Krośnie Odrzańskim
informuje, że Rada Miejska w Krośnie Odrzńskim po rozpatzeniu wniosku organizatora
kąpieliska tzn. Ośrodka Sportu i Rekreaeji vr,Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3, 66-600
Krosno Odrzńskie uchwałąnrXXXIi27\lZl,ł,dniaZ9 kwietnia 202l r. wpisałakąpielisko nad
Jeziorem Glibiel w Łochowicach do wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na
rok202l

W odniesieniu do wyżej wymieniorrego kąpieliska podjęto następujące środki
zarządzania:

. organizator kąpieliska określił profil r,1,ody w kąpielisku zgodnie z rczpotządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia I7 sĘcnlia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu okazjonalnie vrykorz,yĘwanym do kąpieli (Dz. U. z 2079 r.,
poz.255),

o ustalony został w poroanmieniu z pństwowym powiatowym Inspektorem sanitamym
w Krośnie Odrzńskim, harmonograrn, pobierania próbek wody,
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ProwadzonabYłakontrola urzędowa i wewnętrzna jakości wody w kąpielisku zgodnie

orgąizator kąPieliska systematycznie nadzorował wizualnie wodę w kąpielisku pod
kątem wYstępowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływają"y"il ,ru j*ose *Óay
i stanowiącychzagrożenie dla zdrowia kąpiących się osób,
PństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzńskim w trakcie sezonu
kąPielowego 20211. wydał 4 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku, stwierdzające
przydatnośó wody do kąpieli,
otgarńzator kąPieliska w sezonie kąpielowym w 202t r. nię zgłaszał Państwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanilarnemu w Krośnie Odrzanskim informacji
o wYstąPieniu zmian, które mogły by mieć wpływ na pogorszenie jakości wody oraz
o zawieszeniu harmonogramu pobierirnia próbek w ramach kontroli wewnętrznej,
informacje na temat jakości wody zamieszczane były na tablicy informacyjnej na
terenie kąPieliska oraz udostępniane vr internetowym serwisie kąpieiiskowym na stronię
internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego
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Otrąvmuje:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji

w krośnie odrzanskim
ul. Pułaskiego 3

Do rviadomości:
1. Burmistrz Krosna Odrzańskiego

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie
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