
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SA}IITARI{Y
W KĘDZIERZYME-KOZLU

ul. Anny 1 4, 47 -200 Kędzierzryn-Koźle

sekr. tel. 077 446987ż,fax071 4823960

e-mail: pssekedzier zynkozle@pis. gov.pl; pssekozle@wp.pl;

www.sanepid.k-k.pl

I1K,4327.ż0.2020.EG Kędzierzyn -Kożle, dnia 24.07 .20ż0 r.

komunikatnr 3lk
państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierrynie - Koźlu dziŃając na podstawie

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

z20I9 r. poz. 59 zpóźn. nn.) art.344 ust.1 pkt la ustawy z dnia2} lipca2017 r. Prawo Wodne (Dz. U.

z 2020 t. poz. 3l0 z późn. zm.) oraz w oparciu o tozporądzenie,I\{inistra Zdrowia z dnia 17 sĘcznia

ż0I9 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), tlwzględniając sprawozdanie z badń wodY

nr 329 lwlsloKKlz} oraz nr 330AM/SlOYrKl20 pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu

ż0.07.2020 t. orazna podstawie oceny wizualnej wody dokonanej w ww. dniu

Informuje,

że na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w sezonie kapieliskowym2DżD nadzorem

W prąypadku zmiany stanu czystości akwenu wodnego objętego bieżącym nadzorem lvydany zostanie

stosowny komunikat, r

Aktualne informacje o prrydatności wody do kąpieli dostępne są na stronie internetowej Powiatowej

Stacj i Sanitarno-Epidemiologicznej w Kędzierzynie - Koźlu: !Me§a!§pd.k&p]
jak również na stronię Głównego Inspektoratu Sanitarnego: http:/lsk.gis.gov.pl 
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Otrzymują(elektronicznie): l'-'n'-',"r,o /

1. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - konrunalna@rvsseopole.pl i..,r,- ]1,*,,,,,-, ;1,n.;,1;i;],l., i,

2. Gmina Reńska Wieś, ul. Pawłowicka l, 47 -208 Reńska Więś - u,,@ręlskąyasłl
3. Starostwo Powiatowę Kędzierzyn- Koźlę Plac Wolności l3 -

starostrvo@powiat.kedzięrąvn-kozle. pl

4. Radio Park FM ul. Piastow ska l; 47 -200 Kędzierryn - Koźle - lrfo@rąltspąka_9m.p1
Do wiadomości;

a/a

sanitarnym objęto 2 kąpieliska, tj.:

Lp. Powiat Nazwa kąpieliska Adres kąpieliska
Ocena jakości

wody

1

Kędzierzyńsko-

kozielski
Kąpielisko,,Centralne"

Dębowa gmina Reńska

Wieś

Przydatna

do kąpieli

2.
Kędzierzyńsko-

kozielski
Kąpielisko ,,Stodoła"

Dębowa gmina Reńska

Wieś

Przydatna

do kąpieli
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