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Sezonowa/czteroletnia ocena jakości wody w kąpielisku zlokalizowanym

na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice po sezonie kąpielowym 2015

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach, działając na podstawie

art. 4ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14' marca 1985r. 0 Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(tj. Dz. U. z 2015, poz. 1412), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo

wodne (tj. Dz. U. z 2015, poz. 469), § 6 ust. l i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 8 kwietnia 2011r. W sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku

imiejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 201 lr., Nr 86, poz. 478 ze zm.), dokonał

sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku na nadzorowanym terenie i stwierdza

co następuje:

0 Na terenie Miasta Gliwice w sezonie letnim 2015 funkcjonowało l kąpielisko:

Kąpielisko zlokalizowane na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice

przy ul. Ziemięcickiej 62 w Gliwicach. Organizatorem Kąpieliska był Miejski Zarząd

Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25c w Gliwicach

0 Sezon kąpielowy określony został uchwałą Rady Miasta Gliwice 2 dnia 14 maja

2015 nr VI/118/2015 W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Gliwice na 2015 rok

i obejmował okres od 27.06.2015 - 30.08.2015r.

0 Na podstawie sprawozdań z badań oraz bieżącej oceny jakości wody próbek pobranych

z punktów monitoringowych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej

z kąpieliska zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Czechowice

`Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach dokonał oceny sezonowej jakości

wody w odniesieniu do parametrów określonych w zał. 1 ww. rozporządzenia i stwierdził:

doskonałą jakość wody w kąpielisku zlokalizowanym na terenie Ośrodka

Wypoczynkowego Czechowice
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Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że podjęto następujące środki

zarządzania w odniesieniu do kąpieliska: i

- organizator opracował harmonogram poboru próbek wody w porozumieniu

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach oraz wyznaczył

punkty pobierania próbek wody do badań;

- organizator przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody;

- w ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody z kąpieliska

przed sezonem oraz 8 próbek w ramach kontroli wewnętrznej;

- organizator regularnie przekazywał sprawozdania z badań prowadzonych w ramach

kontroli wewnętrznej, na podstawie których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gliwicach wydawał bieżące oceny jakości wody oraz uaktualniał informacje

w serwisie kąpieliskowym (sk.gis.gov.pl);

- organizator umieszczał bieżące informacje 0 jakości wody w kąpielisku na tablicy

usytuowanej w obrębie kąpieliska, ponadto regularnie uaktualniał dane na temat

temperatury wody oraz powietrza w serwisie kąpieliskowym (sk.gis.gov.pl);

- organizator podjął czynności mające na celu zapobieganie narażenia osób kąpiących się

na działanie zanieczyszczeń poprzez systematyczną organoleptyczną ocenę jakości wody

prowadzoną przez pracowników MZUK.

W sezonie kąpielowym 2015r. ogółem ze zbiornika W Gliwicach-Czechowicach

pobrano 10 próbek wody do badań laboratoryjnych mikrobiologicznych. Analizując wyniki

badań z ww. okresu oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach zaklasyñkował jakość wody w kąpielisku

jako doskonałą, co wskazuje na jej polepszenie w stosunku do ubiegłego roku, W którym

klasyfikowana była jako dobra.

W sezonach kąpielowych 2012 - 2015r. ogółem ze zbiornika w Gliwicach-Czechowicach

pobrano 44 próbki wody do badań laboratoryjnych. Analizując wyniki badań z ww. okresu

oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Gliwicach zaklasyñkował ja kąpielisku doskonałą.
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