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Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku   

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Sokółce, działając na podstawie 

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

2019r., poz. 59 z późn. zm.)
1
, art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn. zm.)
2
 oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie 

wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255), na 

podstawie wyników badań próbki wody pobranej w dniu 23.06.2020 r. w ramach nadzoru 

sanitarnego z kąpieliska miejskiego w Sokółce - sprawozdanie Nr 

LM.9051.511.2020.1683.707 z dnia 26.06.2020 r. 

stwierdza 

przydatność wody do kąpieli w kąpielisku miejskim w Sokółce. 

Na podstawie wykonanych badań wizualnych i mikrobiologicznych próbki wody 

pobranej do badania w dniu 23.06.2020 r. z kąpieliska miejskiego w Sokółce stwierdzono, że 

woda w zakresie wykonanych badań spełnia wymagania określone w części A załącznika 

nr 1 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). 

Ocena niniejsza jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego 

próbek wody z tego miejsca. 

 

                                                           
                                                                                                                                                                                         
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r. poz. 322, 374 i 567. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020r. poz. 695 i 875. 
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Do wiadomości: 

1.  WSSE w Białymstoku 

2.  Pani Ewa Kulikowska - Burmistrz Sokółki     
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