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Komunikat nr  5 
 

Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we W odawie, dzia aj c na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 
14 marca 1985r.o Pa stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z pó n. zm.) oraz rozporz dzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jako ci  wody w k pielisku i miejscu 
wykorzystywanym do k pieli (Dz. U. nr 86, poz.478), jak równie  na podstawie wyników bada  laboratoryjnych i informacji 
od zarz dcy k pieliska dotycz cych czasu rozpocz cia funkcjonowania k pieliska oraz w oparciu o wyniki badania wody w 
miejscach wykorzystywanych do k pieli przedstawione przez organizatorów, informuje co nast puje: 

 
pieliska 

 

Nazwa 
miejscowo ci 

pieliskowej 
Nazwa 
akwenu Nazwa k pieliska 

Orzeczenie PPIS 
o przydatno ci lub 

nieprzydatno ci 
wody do k pieli 

Powód wydania 
orzeczenia o 

nieprzydatno ci 
wody do k pieli 

Data 
nast pnego 

badania 

Okuninka J. Bia e J. Bia e 
pielisko – Nr 1 przydatna -  

04.08.2015r. 

 
Miejsca  wykorzystywane do k pieli 

 

Nazwa 
miejscowo ci 

pieliskowej 
Nazwa akwenu 

Nazwa miejsca 
wykorzystywanego 

do k pieli 
 

Orzeczenie PPIS o 
przydatno ci lub nie 
przydatno ci wody 

do k pieli 

Powód wydania 
orzeczenia o 

nieprzydatno ci 
wody do k pieli 

Okuninka 
 

J. Bia e 
 

rodek Wczasowy 
witezianka” przydatna - 

Okuninka 
 

J. Bia e rodek Wczasowy 
Motel witezianka przydatna - 

 

Okuninka 
 

J. Bia e 
 

Pomi dzy O rodkiem 
Wczasowym 

„Instal” a Hotelem „Rusa ka” 
przydatna - 

Okuninka 
 

J. Bia e 
 

rodek Wczasowy 
,,Astur’’ przydatna - 

Byty  
 

Starorzecze Bugu Bu ysko GOSiR przydatna - 

Grabniak 
 

J. Rotcze 
 

rodek wypoczynkowy 
„Grabniak” przydatna - 

` 
 
Jednocze nie PPIS we W odawie przypomina, e nie nale y korzysta  z k pieli w akwenach wodnych podczas zakwitu 
sinic ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia ujemnych skutków zdrowotnych. 
Szczegó owe informacje o jako ci wody w k pieliskach mo na uzyska  w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
we W odawie, Al. J. Pi sudskiego 66.  

 
Z up. Pa stwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego we W odawie 

 
mgr in .  Gra yna Koszuta 

Kierownik Oddzia u Nadzoru Sanitarnego 

 


