POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W AUGUSTOWIE
16-300 AUGUSTÓW UL. BRZOSTOWSKIEGO 10
Tel./ fax. 87 643 32 80, e-mail: psse.augustow@sanepid.gov.pl

Augustów, dnia 19.08.2022 r.
HK.9022.11.2022
OCENA JAKOŚCI WODY
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie, działając na podstawie art. 344 ust. 1
pkt 1a, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz
§ 4 ust.1 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) oraz
biorąc pod uwagę wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej dnia 16.08.2022 r. przez
organizatora z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w Augustowie
orzeka,
że woda w kąpielisku Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w Augustowie
spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku.
UZASADNIENIE
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie w dniu 18.08.2022 r. otrzymał wynik
badania próbki wody pobranej w dniu 16.08.2022 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej
organizatora z kąpieliska Plaża Radiowej Trójki n/j Necko w Augustowie. Badanie zostało
przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Suwałkach i opisane w Sprawozdaniu Nr SWŻ.9051.651.2022 z Badań Wody z dnia 18.08.2022 r.
Analiza wyniku oraz opisu wizualnego nadzoru wody w miejscu pobrania próbki przez osobę
pobierającą wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych spełnia
wymagania 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), które
ujęte są w Załączniku Nr 1, Część A, Tabela I i Tabela II do w/c rozporządzenia.
Wyniki badań mikrobiologicznych:
• Liczba Escherichia coli w 100 ml – 0 jtk;
• Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml – 17 [11;26] jtk. Wartość określona
w w/c rozporządzeniu ≤ 400 jtk.
Niniejsza ocena obowiązuje do dnia 31.08.2022 r., w którym kończy się sezon kąpielowy dla w/w
kąpieliska.
Informację o jakości wody należy umieścić w miejscu ogólnodostępnym tj. tablica informacyjna
w obiekcie, strona internetowa obiektu.
Jednocześnie przypomina się, że podczas zakwitów sinic nie należy korzystać z kąpieli, gdyż może
to spowodować ujemne skutki zdrowotne.
Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Augustowie
Bożena Szurgot
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:
1. Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr. H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów
2. Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów
3. PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok
Do wiadomości:
1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, ul. Legionowa 8, 15-099 Białystok
2. Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
3. HD

