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Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Sokółce, działając na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz.
59 z późn. zm.)1, art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2020r. poz. 310 z późn. zm.)2 oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia w
sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), po rozpatrzeniu informacji przesłanej pismem z
dnia 14.08.2020 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce z kontroli wewnętrznej i
przeprowadzonej kontroli w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 14.08.2020 r. dotyczącej wizualnego
nadzorowania wody w Kąpielisku Miejskim w Sokółce
stwierdza
przydatność wody do kąpieli w Kąpielisku Miejskim w Sokółce.
Ocena wizualna jakości wody przeprowadzona w dniu 14.08.2020 r. w Kąpielisku Miejskim w
Sokółce należącym do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sokółce w ramach kontroli wewnętrznej
zarządcy obiektu jak i

sprawowanego nadzoru sanitarnego (protokół nr 104.HK.2020 z dnia

14.08.2020 r.) nie wykazała zakwitu sinic w postaci smug, kożucha i piany.
Stwierdzono zatem, że woda w ww. kąpielisku spełnia wymagania określone w § 2 załączniku nr 1 część A tabela II do ww. 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).
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r. poz. 322, 374 i 567.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r. poz. 695 i 875.

Ocena niniejsza jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania
laboratoryjnego próbek wody z tego miejsca.
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