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Nr.
Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku „Malinka" w Zgierzu, ul. Przygraniczna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, działając na podstawie § 6, ust. 1, pkt 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w
kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602) informuje, że woda w kąpielisku
„Malinka" w Zgierzu spełniała w sezonie kąpielowym w 2018 roku obowiązujące wymagania w odniesieniu do
parametrów określonych w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia w części B, tabela I,
kolumna A. Organizator kąpieliska sporządził dla przedmiotowego kąpieliska profil wody oraz harmonogram
pobierania próbek wody. Próbki wody pobierane były zgodnie z powyższym harmonogramem a sprawozdania z
badań dostarczane PPIS w Zgierzu w celu dokonania oceny jakości wody. Bieżące oceny jakości wody
przekazywane były niezwłocznie organizatorowi kąpieliska i zamieszczane na tablicy informacyjnej znajdującej się
na terenie kąpieliska. Łącznie pobrano z kąpieliska 4 próbki wody ( 1 w ramach kontroli urzędowej przez PSSE w
Zgierzu i 3 w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę kąpieliska). Kontrola urzędowa jakości wody dokonana
przez PPIS w Zgierzu przed sezonem kąpielowym wykazała, że woda spełnia obowiązujące w tym zakresie
wymagania mikrobiologiczne i może być używana do kąpieli. Wszystkie zbadane próbki wody w zakresie
mikrobiologicznym spełniały obowiązujące wymagania sanitarne.
Badania wody wykonywane były zgodnie z metodami referencyjnymi w laboratorium posiadającym
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, Nie stwierdzono zanieczyszczenia wody sinicami ani obecności
materiałów smolistych, szkła, tworzyw sztucznych, gumy ani innych odpadów. W sezonie kąpielowym nie
występowały sytuacja wyjątkowe i nie wydawano zakazu kąpieli.
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Ponieważ jest to nowe kąpielisko, pierwsza klasyfikacja wody zostanie przeprowadzona po czwartym sezonie
kąpielowym.
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