
Bielsk Podlaski, dnia 18.01.2022r.
HK.045.1.2022                         
                                                                                                                                                                                     

     Pływalnia Miejska „WODNIK”
                                                                                     ul. Kazimierzowska 3B

                                                                                          17 – 100 Bielsk Podlaski

Zbiorcza roczna ocena  jakości wody 
       

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim na podstawie                    

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. . o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o 

bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 

poz. 350), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016                     

z późn. zm.), po przeanalizowaniu: 

 parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których 

mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, 

 wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, 

 zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią 

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

 wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego   

Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim oraz w oparciu o posiadaną 

dokumentację   

stwierdza, że

jakość  wody  na Pływalni Miejskiej „WODNIK” w Bielsku Podlaskim odpowiada 

wymaganiom ujętym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015r. 

poz. 2016 z późn. zm.).            
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim biorąc pod uwagę 

wyniki badań próbek wody zlecone przez Pływalnię Miejską „WODNIK”  i  wykonane przez 

uprawnione, akredytowane laboratorium, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym 

harmonogramem oraz po przeprowadzonej kontroli kompleksowej wraz z analizą próbek 

wody w pływalni  przez organy Inspekcji Sanitarnej,  stwierdził, że woda w Pływalni 

Miejskiej „WODNIK” odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 2015r.                     

(Dz. U. z 2015r. poz. 2016 z późn. zm.). 

Ocena została dokonana za okres od 01.01.2021r. do 31 grudnia 2021r. 
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