PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU
Słupsk, 19.11.2013 r.
SE.O.I.-SHK-9a/77/2013

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263
z późn. zm.) w związku z art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478)

dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpieliskach po sezonie letnim 2013 r.
1. Na terenie gminy sezon kąpielowy w mieście Ustka został określony Uchwałą Rady Miasta
•
•
2.
•
•
3.
4.

5.

6.
•
•

Nr XXXV/303/2013 z dnia 28 maja 2013 r. i obejmował okres:
od 15.06.2013 r. do 31.08.2013 r. na kąpielisku Ustka Zachód;
od 15.06.2013 r. do 15.09.2013 r. na kąpielisku Ustka Wschód.
Rada Miasta określiła w drodze uchwały do dnia 28 maja 2013 r. wykaz kąpielisk na terenie miasta
Ustka:
kapielisko morskie Ustka Zachód (kod ewid. 2212PKAP0001, kod numid: PL6311210222000034)
obejmujące 200 m linii brzegowej liczonej w kierunku zachodnim od ok. 110 m od falochronu
zachodniego, kąpielisko raportowane do Komisji Europejskiej;
kapielisko morskie Ustka Wschód (kod ewid. 2212PKAP0002, kod numid: PL6311210222000025)
obejmujące 500 m linii brzegowej liczonej w kierunku wschodnim od ok. 250 m od falochronu
wschodniego, kąpielisko raportowane do Komisji Europejskiej.
Łącznie na terenie miasta Ustka jeden organizator - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce
zorganizował w sezonie letnim 2013 r. dwa kąpieliska.
Burmistrz miasta Ustka przedłożył 11.04.2013 r. do zaopiniowania PPIS w Słupsku projekt uchwały
Rady Miasta Ustka wraz z wnioskiem organizatora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce
o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których
zaplanowano utworzenie kąpielisk.
Załączony do projektu uchwały Rady Miasta wniosek organizatora o umieszczenie w wykazie
kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których zaplanowano utworzenie
kąpielisk spełniał wymagania określone w art. 34a, ust.3 i art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) z wyjątkiem dołączonego do wniosku
pozwolenia wodnoprawnego. Starosta Słupski, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Ustka z dnia
30.12.2010 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kąpieliska
w miejscowości Ustka, decyzją nr 14/11 z dnia 2011 r. umorzył postępowanie w przedmiotowej
sprawie.
Realizacja kontroli urzędowej w odniesieniu do nadzorowanych kąpielisk:
dla kąpielisk zostały wyznaczone punkty pobierania próbek wody do badań;
pobieranie i transport próbek z kapielisk realizowano zgodnie z obowiązującą w woj. pomorski
instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbek wody prowadzone były zgodnie z metodami

referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 478);
• w ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 8 próbek wody z kąpielisk, w tym
4 przed sezonem, oraz 4 próbki wody w wyniku podejrzenia (niepotwierdzonego) wystąpienia sinic
w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli na obszarze nadzorowanym przez PPIS
w Słupsku;
• ocena prowadzonej kontroli wewnętrznej przez organizatorów kąpielisk:
- do dnia 15 czerwca 2013 r. organizator kąpielisk na nadzorowanym terenie ustalił
w porozumieniu z PPIS w Słupsku harmonogramy pobrania próbek wody z prowadzonych
kąpielisk w sezonie kąpielowym 2013 r.;
- organizator kąpielisk systematycznie wizualnie nadzorował wody w prowadzonych kąpieliskach
i wody zasilające te kąpieliska pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie
wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób;
- organizator kąpielisk pobierał próbki wody w prowadzonych kąpieliskach zgodnie z ustalonym
harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS w Słupsku oraz niezwłocznie
przekazywał wyniki badań PPIS w ramach realizacji badań kontroli wewnętrznej. Łącznie
pobrano 22 próbki. Badania wody z kąpieliska w ramach kontroli wewnętrznej były prowadzone
w wymaganym zakresie i metodami referencyjnymi, określonymi w rozporządzeniu MZ;
- organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpieliskach. W sezonie letnim 2013 r.
PPIS w Słupsku nie wydawał zaleceń dot. kąpielisk zorganizowanych na terenie miasta.
7. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez organizatora spełniało
wymagania określone w § 9.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr
86, poz. 478).
8. Ocena i klasyfikacja jakości wody w kąpieliskach. W sezonie letnim 2013 r. w dwóch
nadzorowanych kąpieliskach woda przez cały sezon kąpielowy była przydatna do kąpieli. PPIS
w Słupsku wydał łącznie 15 Bieżących ocen jakości wody w kąpieliskach.
9. Informowanie społeczeństwa:
• kąpieliska na terenie miasta Ustka były w sezonie letnim 2013 r. oznaczone przy użyciu tablic
informacyjnych spełniających wymagania określone w § 3.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli ( Dz. U. Nr 91, poz. 527);
• wydawane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku Bieżące oceny
jakości wody w kąpieliskach były dostępne dla zainteresowanych w siedzibie organizatora OSiR w
Ustce, na stronach internetowych Urzędu Miasta Ustka i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce,
w bazie WOPR w Słupsku, na stanowiskach ratowniczych w formie skróconej, oraz w siedzibie
lokalnej organizacji turystycznej w Ustce. Ponadto zamieszczane były na internetowej stronie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku i ogólnopolskim serwisie
kąpieliskowym.
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