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HK.0444.45.2020
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie na podstawie art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn.zm.), § 4. ust. 1 pkt 1
lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. poz. 255), przesyła ocenę jakości
wody w kąpielisku nad jeziorem Jeziorak Duży: Kąpielisko Miejskie Iława – Kajki. Wyżej
wymienioną ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podjęte przez
organizatora i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie.
1. Organizator kąpieliska – Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie.
2. Organizator określił profil wody w kąpielisku.
3. Rada Miejska w Iławie przyjęła uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 oraz ustaliła
sezon kąpieliskowy na terenie Miasta Iławy w okresie od 22.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
4. Dla kąpieliska wyznaczono punkt pobierania próbek wody do badań i uzgodniono
harmonogram pobierania próbek.
5. Organizator kąpieliska pobierał próbki wody zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w
punktach ustalonych z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Iławie.
6. Organizator w ramach kontroli wewnętrznej pobrał 3 próbki wody (7.07.2020 r., 27.07.2020 r.,
17.08.2020 r.).
7. Pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą instrukcją pobierania próbek
wody do badań mikrobiologicznych.
8. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 1 próbkę wody (15.06.2020 r.) z
kąpieliska przed sezonem.
9. Na podstawie sprawozdań z badań jakości wody w kąpielisku przeprowadzonych w ramach
kontroli urzędowej i wewnętrznej przez organizatora, Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Iławie wydał 4 bieżące oceny o jakości wody w kąpielisku. W bieżącym sezonie
kąpielowym nie stwierdzano przekroczeń wartości badanych parametrów określonych w ww.
rozporządzeniu, tj.: Enterokoków kałowych i Escherichia coli.– woda była przydatna do
kąpieli.
10. Organizator kąpieliska systematycznie, wizualnie nadzorował wody w prowadzonym kąpielisku
i wody zasilające to kąpielisko pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie
wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób.
11. Organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpielisku poprzez umieszczanie
bieżących ocen o jakości wody na tablicy informacyjnej.
12. Kąpielisko zostało oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania
określone w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie
ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli
(Dz. U. poz. 2476).

13. Wśród mieszkańców i turystów upowszechniano informacje o jakości wody w kąpielisku
poprzez umieszczanie bieżących danych w serwisie kąpieliskowym na stronie internetowej
Głównego Inspektora Sanitarnego.
14. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez ich organizatora
spełniało wymagania określone w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019
r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli
(Dz.U.poz.255).
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