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Nasz znale HK.542.13.2020 

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU "NOWINIEC" W LUBSKU 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zmianami), art. 344 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia! 7 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach, po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody 
o nr: OL-197/2020/LMiP z dnia 22.07.2020 r., pobranej w dniu 20.07.2020 r. przez pracownika 
PSSE w Żarach w ramach kontroli wewnętrznej z kąpieliska utworzonego na zbiorniku 
retencyjnym "Nowiniec" w Lubsku, którego zarządcą jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubsku, 
ul. Bohaterów 3d, 68-300 Lubsko, stwierdza, że woda jest przydatna do kąpieli. 

Analiza sprawozdania z badania próbki wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 
06.07.2020 r. i wizualna ocena wody kąpieliska na zbiorniku retencyjnym "Nowiniec" w Lubsku 
wykazała, że woda w badanym zakresie jest zgodna z wymaganiami Załącznika Nr 1 
" Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu okazjonalnie 
wykorzystywanym do kąpieli, zakres oraz metody badania wody w kąpielisku i miejscu 
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli" w części "Ocena jakości wody w kąpielisku i miejscu 
okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli" tabela I " Wymagania mikrobiologiczne" i tabela II 
"Inne 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) 
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