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Kontrola jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli 

w sezonie letnim 2012r. była prowadzona w oparciu o ustawę Prawo wodne. Stanowi ona 

wdrożenie do polskiego prawa postanowień Dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody 

w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. Aktami wykonawczymi są odpowiednio: 

-  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.02.2011r. w sprawie profilu wody  

w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, 

poz. 478),  

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk 

oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91, 

poz. 527).   

 

Normatywy prawne określają precyzyjnie zakres obowiązków należących do władz 

lokalnych, właścicieli/administratorów oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

 

Do najważniejszych można zaliczyć: 

 - SEZON KĄPIELOWY -  jest to okres określony przez radę gminy w uchwale, 

obejmujący czas pomiędzy 15 czerwca a 30 września;  

- KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy (do 31 maja w danym roku), 

wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą 

liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod 

warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli;  

- MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO K ĄPIELI – wydzielony i oznakowany 

fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, a wykorzystywany do kąpieli, 

które można zorganizować w trakcie trwania całego sezonu kąpielowego.  

Do prowadzenia kontroli jakości wody zobligowano zarówno organy PIS, jak 

i właścicieli/administratorów obiektów. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest 

obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub 

prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu 
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wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli. 

Informacje, o których była mowa, wójt, burmistrz, prezydent miasta niezwłocznie zamieszcza 

w ewidencji kąpielisk. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest obowiązany do 

nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania organizatorowi pochodzących z kontroli 

urzędowej informacji dotyczących ocen jakości wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku.  

Ustawodawca określił, i ż w KAŻDYM  miejscu przeznaczonym do kąpieli musi być 

podmiot odpowiedzialny za czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających. Poniżej 

zostały przytoczone podstawowe elementy charakteryzujące daną grupę obiektów: 

I. kąpieliska: 

 rada gminy określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk na swoim terenie, 

 organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko, 

 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrolę jakości wody 

przed sezonem letnim oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej 

powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku, 

 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska, 

woda w trakcie sezonu kąpielowego jest badana nie mniej niż cztery razy, tak 

aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Organizator 

kąpieliska ma obowiązek informować organy PIS o wystąpieniu zmian, które 

mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody oraz kąpiących się, 

o jakości wody w kąpieliskach i zaleceniach PIS, 

 po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, organizator kąpieliska, 

umieszcza na tablicy aktualną informację o przydatności wody do kąpieli. 

 

II. miejsca wykorzystywane do kąpieli: 

 obiekt do użytkowania można zgłosić w dowolnym momencie sezonu letniego, 

 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie 

wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania 

oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także 

każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń 

niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie 

zdrowotne dla kapiących się tam osób, 
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 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany oznakować 

miejsce wykorzystywane do kąpieli, 

 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezwłocznie przekazuje 

organom PIS wyniki badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą 

wpływać na pogorszenie jakości wody, 

 po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, organizator miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, umieszcza na tablicy aktualną informację 

o przydatności wody do kąpieli. 

 
 

 

 

 

W województwie śląskim zgłoszono do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

pięć obiektów, dla których zastosowano status kąpieliska. Były to odpowiednio kąpieliska: 

„Pogoria I” i „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej – będące pod nadzorem PPIS w Dąbrowie 

Górniczej, „Czechowice” w Gliwicach będące pod nadzorem PPIS w Gliwicach, zalew 

„Zakrzew” w Kłobucku – będący pod nadzorem PPIS w Kłobucku oraz „Stawiki” 

w Sosnowcu będące pod nadzorem PPIS w Sosnowcu. W stosunku do roku poprzedniego nie 

zgłoszono żadnych nowych obiektów. 
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Mapa 1. Lokalizacja kąpielisk na terenie województwa śląskiego w sezonie letnim 2012r. 
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 Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, Zgodnie z uchwałą Nr VI/287/12 Rady 

Miejskiej w Dąbrowie Górniczej czynne były następujące kąpieliska: 

− kąpielisko Pogoria I, czynne od 16 czerwca do 15 września,  

− kąpielisko Pogoria III, czynne od 1 czerwca do 31 sierpnia. 

 

 

 

 

                            

 

                          Pogoria I                                                                     Pogoria III 

 

 

 

Upoważniony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Dąbrowie Górniczej pobrał próbki wody do badań z kąpielisk przed rozpoczęciem sezonu 

kąpielowego.  

W ramach kontroli wewnętrznej organizator zlecał pobieranie i analizę próbek wody  

z ww. kąpielisk laboratorium zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

województwa śląskiego. Przedstawiony przez organizatora harmonogram pobierania próbek 

wody z kąpielisk został zatwierdzony dnia 23.05.2012r. przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej. Harmonogram ten uwzględniał terminy 

poboru i analizy nie mniej niż 4 próbek w sezonie kąpielowym tak, aby przerwa między 

badaniami nie przekraczała miesiąca. Próbki wody z każdego kąpieliska były pobierane                 



Raport o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 
 w województwie śląskim w sezonie letnim 2012r 

ODDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WODY 
www.higienawody.wsse.katowice.pl 
 

 Strona 7 z 27

w dwóch miejscach, w których występowało największe dzienne zagęszczenie osób 

kąpiących się.   

Organizator na bieżąco przekazywał wyniki badań z kąpielisk Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Dąbrowie Górniczej jednocześnie umieszczając 

je na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych plaż.  

Podczas trwania całego sezonu  woda w kąpieliskach Pogoria I i Pogoria III była 

przydatna do kąpieli - oceny bieżącej przydatności wody sporządzano na podstawie 

załącznika nr 1 do część A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli. 

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku Pogoria I była dobra a czteroletnia  

(za lata 2009-2012) była doskonała.  

Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku Pogoria III była doskonała a czteroletnia  

(za lata 2009-2012) była dostateczna.  

 

Powyższa ocena czteroletnia, w porównaniu do ubiegłego roku, uległa poprawie                   

z niedostatecznej na dostateczną – poprawa ta związana jest z uwzględnieniem w ww. ocenie 

bieżącego sezonu 2012r., podczas którego nie stwierdzono zastrzeżeń co do jakości wody. 

Natomiast w dalszym ciągu do tej oceny jest wliczany sezon kąpielowy 2010r., w trakcie 

którego łączny okres obowiązywania zakazu kąpieli wynosił 37 dni. Zakaz ten był związany  

z ponadnormatywną liczbą Escherichia coli w stosunku do nieaktualnego obecnie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530). 
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Na terenie nadzorowanym przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Gliwicach w sezonie kąpielowym 2012r. funkcjonowało w okresie pomiędzy 15 czerwca 

a 30 września, jedno kąpielisko „Czechowice”, zlokalizowane przy zbiorniku wodnym 

w Gliwicach-Czechowicach.  

 

 
Kąpielisko „Czechowice” 

 

 

Organizatorem kąpieliska był Miejski Zarząd Usług Komunalnych, ul. Strzelców 

Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice. Po uzyskaniu informacji o zorganizowaniu kąpieliska 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wyznaczył 2 punkty pobierania 

próbek wody z kąpieliska zlokalizowane przy plaży i pomoście. Miejsca te umożliwiały 

pobieranie próbek 30 centymetrów pod powierzchnią wody, w toni wodnej o głębokości co 

najmniej 1 metra. Organizator odpowiednio oznakował kąpielisko poprzez umieszczenie 

tablicy informacyjnej zawierającej dane wynikające z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania 

kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 91, poz. 527). Miejski 

Zarząd Usług Komunalnych w porozumieniu z  Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Gliwicach ustalił harmonogram pobierania próbek wody w sezonie 

kąpieliskowym 2012r. Harmonogram obejmował 4 terminy pobrania rozłożone równomiernie 
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w czasie trwania całego sezonu tj. 25.06, 23.07, 20.08 i 17.09. 2012r. Próbki wody pobierane 

były przez upoważnionych przedstawicieli tut. Stacji na zlecenie organizatora kąpieliska. 

Zgodnie z harmonogramem pobrano w ramach kontroli wewnętrznej 8 próbek wody do badań 

mikrobiologicznych oraz dokonano oceny wizualnej jakości wody w kąpielisku. Dodatkowo 

w ramach kontroli urzędowej pobrano 4 próbki wody do badań laboratoryjnych, tj. 2 próbki 

przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego oraz 2 próbki w czasie trwania sezonu w związku 

z informacją, przesłaną e-mailem przez użytkownika kąpieliska, o śniętej rybie w zbiorniku. 

W próbkach tych nie stwierdzono przekroczeń. Każdorazowo po przekazaniu przez 

organizatora wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Gliwicach dokonywał bieżącej oceny jakości wody i informował Prezydenta Miasta 

Gliwice o przydatności wody do kąpieli.  

W tegorocznym sezonie kąpieliskowym woda z kąpieliska „Czechowice” spełniała 

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie 

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2011r., Nr 86, poz. 478). 

W sezonie kąpielowym 2012r. ogółem ze zbiornika w Gliwicach-Czechowicach pobrano 12 

próbek wody do badań. Analizując wyniki badań z ww. okresu oraz wartości percentyla dla 

wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 

zaklasyfikował jakość wody w kąpielisku jako doskonałą. 

W sezonach kąpielowych 2009 - 2012r. ogółem ze zbiornika w Gliwicach-Czechowicach 

pobrano 74 próbki wody.  Analizując wyniki badań z ww. okresu oraz wartości percentyla dla 

wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach 

zaklasyfikował jakość wody w kąpielisku jako dobrą. 
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W 2011 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kłobucku znajdowało się jedno kąpielisko zorganizowane, tj. zalew „Zakrzew”.  

 

 

 

 

 

Zgodnie z pismami organizatora kąpieliska, sezon kąpieliskowy trwał od 24 czerwca 

do 31 sierpnia 2012 roku. Organizator przedstawił profil wody w kąpielisku oraz 

harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej.  Próbki wody 

z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej pobrano przed otwarciem sezonu. Przeprowadzone 

analizy mikrobiologiczne nie wykazały żadnych przekroczeń. Ocena wizualna nie wykazała 

zakwitów sinic, obecności makroalg oraz obecności zanieczyszczeń typu: osady smoliste, 

szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady. Kolejne próbki wody pobierano w ramach 

kontroli wewnętrznej, zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Pobierano po 2 próbki 

wody w dniach 2, 16 i 30 lipca oraz 16 sierpnia 2012r. Przeprowadzone analizy 

mikrobiologiczne próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały 

żadnych przekroczeń, parametry mieściły się w normach określonych rozporządzeniem. 

Sposób prowadzenia kontroli wewnętrznej oceniono jako prawidłowy. W sezonie 

kąpieliskowym 2012r. jakość wody sklasyfikowano jako dostateczną, ze względu na wartość 
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percentyla dla bakterii Escherichia coli. Po uwzględnieniu obliczonych wartości percentyli za 

okres 2009-2012 jakość wody w kąpielisku zorganizowanym przy zalewie „Zakrzew” 

w Kłobucku uznaje się za dostateczną, ze względu na wartość percentyla dla bakterii 

Escherichia coli. 

 

 

 

W sezonie letnim 2012r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Sosnowcu było kąpielisko „Stawiki”. Organizatorem kąpieliska był Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Harmonogram pobierania próbek wody oraz punkty 

pobrań zostały ustalone w porozumieniu z PPIS w Sosnowcu. Sezon letni 2012 na kąpielisku 

rozpoczął się w dniu 29.06.2012r, a zakończył w dniu 31.08.2012r. Przerwy między 

poszczególnymi badaniami nie przekraczały miesiąca. Dwie próbki wody przed sezonem 

zostały pobrane przez PPIS w Sosnowcu. Natomiast pozostałe próbki (8 próbek w 4 seriach) 

zostały pobrane w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej przez organizatora kąpieliska.   

Organizator prowadził systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku. W wyniku 

analiz próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń.  Wyniki badań były niezwłocznie przekazywane przez organizatora do PPIS 

w Sosnowcu.  Kąpielisko zostało oznakowane widoczną i czytelną tablicą informacyjną, na 

której znajdowały się niezbędne dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

28 kwietnia 2011r., w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk 

i miejsc wykorzystywanych do kąpieli. W sezonie letnim 2012r. woda w kąpielisku „Stawiki” 

w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r., w sprawie 

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2011r., Nr 86, poz. 478) została zaklasyfikowana jako dobra. W sezonach letnich 

w okresie od 2009r. do 2012r., po  analizie wyników badań z ww. okresu oraz wartości 

percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Sosnowcu zaklasyfikował jakość wody w kąpielisku jako doskonałą. 

W sezonie letnim 2012r. wszystkie kąpieliska na terenie województwa śląskiego 

zostały zaklasyfikowane jako przydatne do kąpieli.  
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Tabela. Zestawienie ocen: rocznej i czteroletniej dla poszczególnych kąpielisk 

 

ppis nadzorujący nazwa kąpieliska ocena roczna ocena czteroletnia 

Pogoria I dobra doskonała PPIS w Dąbrowie 

Górniczej Pogoria III doskonała dostateczna 

PPIS w Gliwicach Czechowice doskonała dobra 

PPIS w Kłobucku Zakrzew dostateczna dostateczna 

PPIS w Sosnowcu Stawiki doskonała doskonała 

 

 

 

 

Analizując dane dotyczące uzyskanych wyników badań próbek wody, można 

stwierdzić, iż jakość wody w tych obiektach jest stabilna i nie zagraża zdrowiu korzystającej 

ludności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, 
 w województwie śląskim w sezonie letnim 2012r 

ODDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA WODY 
www.higienawody.wsse.katowice.pl 
 

 Strona 13 z 27

W sezonie letnim 2012r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego, 

zgłoszono i uruchomiono łącznie 27 miejsc wykorzystywanych do kąpieli.  

 
Mapa 2. Lokalizacja miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa śląskiego, w sezonie letnim 

2012r. 
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Na obszarze nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Bielsku-Białej w sezonie letnim 2012 funkcjonowało jedno miejsce wykorzystywane do 

kąpieli w miejscowości Kaniów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

8 kwietnia 2011r.  w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli, Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w  Bielsku-

Białej  przeprowadził bieżącą ocenę jakości wody i stwierdził po przeprowadzonym w dniu 

27.06.2012r. badaniu, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zorganizowanym 

przez Ośrodek Sportu i Rekreacji ”Kaniów” odpowiadała wymaganiom ww. rozporządzenia. 

Powtórne badanie w trakcie sezonu letniego także potwierdziło przydatność wody do kąpieli. 

Miejsce do kąpieli było dostępne do dnia 30.09.2012r. W trakcie pobrania próbek wody 

dokonywano również oceny wizualnej wody, ogółem pobrano 4 próbki. PPIS w Bielsku 

Białej wydał oceny bieżące dopuszczające wodę do kąpieli. 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, w sezonie letnim 2012r., 

otrzymał zgłoszenie o zorganizowaniu trzech miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj.: 

- „Pod WOPREM” zorganizowane na zbiorniku wód powierzchniowych Nakło-Chechło 

w okresie od  23.06.2012r do 31.08.2012 r, organizator Gminny Ośrodek Rekreacji 

Świerklaniec,  ul. Parkowa 30, 

- „Pole Namiotowe” zorganizowane na zbiorniku wód powierzchniowych Nakło-

Chechło w okresie od 01.05.2012r. do 31.08.2012r., organizator Rolpak Dystrybucja 

sp. z o.o, Tarnowskie Góry ul. Nakielska 35,   

- Ośrodek Wypoczynkowy „U Rzepki” zorganizowane na zbiorniku wód 

powierzchniowych Kalety - Zielona zbiornik górny w okresie od 01.06.2012r. do 

15.09.2012r,, współorganizatorzy  Miasto Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 i Pani Joanna 

Bartodziej „Zajazd u Rzepki” Kalety, ul. 30-lecia 110. 

 

Organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli, tj.  „Pod WOPREM” i Ośrodek 

Wypoczynkowy „U Rzepki” zgodnie z obowiązującymi przepisami przedłożyli 

Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bytomiu wyniki badań wody wraz 

z wizualnymi  ocenami wykonywanymi przed rozpoczęciem sezonu oraz raz w trakcie jego 

funkcjonowania.  
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Natomiast organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli Pole Namiotowe przedłożył 

tylko wyniki badań wody wraz z wizualnymi  ocenami wykonane przed rozpoczęciem sezonu 

(ilość próbek 2). O powyższym fakcie PPIS w Bytomiu powiadomił Wójta Gminy 

Świerklaniec, Gminny Ośrodek Rekreacji w Świerklańcu i Śląskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo z dnia 08.10.2012r).  

Na podstawie otrzymanych wyników badań, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Wszystkie próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej oraz sporządzone oceny 

wizualne potwierdziły przydatność wody do kąpieli. 

 

W 2012r. w powiecie cieszyńskim, do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Cieszynie, zgłoszono 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane w: 

- mieście Wisła na rzece Wiśle,  

- Zebrzydowicach na Stawie Młyńszczok. 

 

W pierwszym przypadku organizatorem był Urząd Miasta Wisła, który w czasie sezonu 

kąpielowego 2012r. (zakończonego 30.09.2012r.) dwukrotnie zlecił pobranie i badanie próbek 

wody  z 2 wyznaczonych punktów na rzece Wiśle tj. na wysokości Amfiteatru im. Stanisława 

Hadyny oraz na wysokości Hotelu Gołębiewski. Ogółem w ramach kontroli wewnętrznej, 

organizator przeprowadził badania 4 próbek wody. Na podstawie przekazywanych 

sprawozdań z badań oraz przeprowadzonej wizualnej oceny wody, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Cieszynie, wydawał bieżące oceny jakości wody w miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli. W obu stwierdził przydatność wody do kąpieli, gdyż wszystkie 

parametry oceniane podczas badań spełniały wymagania określone w części A Załącznika 

nr 1 do 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. 

Nr 86, poz. 478). 

W miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na Stawie Młyńszczok  

w Zebrzydowicach, wyznaczono 2 punkty pobierania próbek: w niecce dla dorosłych 

i w niecce dla dzieci. Organizator – Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, w czasie 

sezonu letniego dwukrotnie zlecił pobór i badanie próbek wody Ogółem pobrano 4 próbki, 

z których żadnej nie kwestionowano. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 
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wydawał bieżące oceny jakości wody stwierdzające przydatność wody do kąpieli. Sezon 

kąpielowy na Stawie Młyńszczok w Zebrzydowicach zakończył się 31.08.2012r. 

 
PPIS w Częstochowie na nadzorowanym przez siebie obszarze, otrzymał informacje 

o uruchomieniu dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli:  

- miejsce wykorzystywane do kąpieli w Pająku, gm. Konopiska, właściciel Urząd 

Gminy w Konopiskach, 

- miejsce wykorzystywane do kąpieli ,,Adriatyk” w Częstochowie, ul. Jadwigi, 

właściciel Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie. 

 

Pisma, które PPIS w Częstochowie otrzymał od organizatorów, zawierały informacje 

o planowanych okresach funkcjonowania obiektów. Okres funkcjonowania  dla miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli w Pająku został wyznaczony  w terminie od 1.07.2012r. do 

31.08.2012r., natomiast dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli ,,Adriatyk” 

w Częstochowie w terminie od 15.06.2012r. do 31.08.2012r. Wyniki z przeprowadzonych 

badań próbek wody były zgodne z wymaganiami zawartymi  w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody 

w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Na podstawie 

wyników badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie 

dokonywał bieżącej oceny jakości wody oraz niezwłocznie przekazywał informacje o jej 

jakości organizatorom. W trakcie funkcjonowania, w roku bieżącym, ww. miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli PPIS w Częstochowie nie otrzymał informacji o pogorszeniu 

się jakości wody w przedmiotowych zbiornikach, zarówno od organizatorów tych miejsc, jak 

i osób, które z nich korzystały. 

 

 

W minionym sezonie na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej znajdowały się dwa miejsca wykorzystywane 

do kąpieli:  

- Rogoźnik I, 

- Rogoźnik II. 
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Zgodnie ze złożonym wnioskiem, organizatorem tych miejsc był Urząd Gminy Bobrowniki. 

W ramach kontroli wewnętrznej wykonano 2 badania wody (przed i w trakcie sezonu 

letniego) z dwóch miejsc, w których występuje największe dzienne zagęszczenie osób 

kąpiących się (zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. – Dz. U. 

Nr 86 poz. 478).  W zbiornikach Rogoźnik I i Rogoźnik II woda była przydatna do kąpieli - 

oceny bieżącej przydatności wody sporządzano na podstawie załącznika nr 1 do część A 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru, 

nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli 

 

PPIS w Gliwicach zewidencjonował jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli 

zlokalizowane na zbiorniku dużym „Pławniowice”. Organizatorem miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli, zorganizowanego przy zbiorniku dużym w Pławniowicach był 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu. Miejsce to zostało 

odpowiednio oznakowane przy użyciu tablicy zawierającej informacje określone 

w §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji 

kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. 

z 2011r. Nr 91, poz. 527). Próbki wody z powyższego zbiornika pobierane były przez 

ZBGKiM w Rudzińcu z 3 punktów kontrolnych. Zgodnie z art. 34d ust. 1  ustawy z dnia 

18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) organizator miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli dnia 12.06.2012r. pobrał 3 próbki wody przed rozpoczęciem 

sezonu kąpieliskowego. Ponadto w trakcie trwania sezonu, w ramach prowadzonej kontroli 

wewnętrznej, pobrano 9 próbek wody do badań laboratoryjnych. Każdorazowo po 

przekazaniu przez organizatora wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Gliwicach dokonywał bieżącej oceny jakości wody i informował Wójta Gminy 

Rudziniec o przydatności wody do kąpieli. W tegorocznym sezonie kąpieliskowym woda 

z miejsca wykorzystywanego do kąpieli  przy zbiorniku dużym w Pławniowicach spełniała 

wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie 

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. z 2011r., Nr 86, poz. 478). 

 
Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Jaworznie w sezonie letnim 2012r. otwarto jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli - 

„Sosina” przy ul. Bukowskiej w Jaworznie. W ramach działań Państwowej Inspekcji 
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Sanitarnej nie wykonywano badań wody ww. miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 

W ramach kontroli wewnętrznej organizator obiektu Miejskie Centrum Kultury i Sportu 

w Jaworznie pobrał 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz przeprowadził 6 ocen 

wizualnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie na podstawie 

sprawozdań z badań  przedstawionych przez organizatora oraz protokołów z wizualnego 

nadzoru wody wydał trzy oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

„Sosina” stwierdzające, że  woda nadaje się do kąpieli. 

 

 

W sezonie letnim 2012r. na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Katowicach zostały uruchomione dwa miejsca wykorzystywane do 

kąpieli, tj.: 

- Staw kąpielowy (Nr 4) na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach. 

Organizatorem miejsca był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach przy                             

Al. Korfantego 35, 

- Staw „Hubertus” w Mysłowicach. Organizatorem miejsca był Miejski Ośrodek Sportu              

i Rekreacji w Mysłowicach przy ul. Ks. Norberta Bończyka 32z. 

 

Ze względu na brak ratowników nie zostało otwarte miejsce wykorzystywane do kąpieli na 

Stawie „Morawa” w Katowicach. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach w ramach prowadzonej kontroli 

wewnętrznej wykonał jedno badanie wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego (w dniu 

25.06.2012r.), nie wykonał natomiast badań wody w trakcie sezonu kąpielowego. Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej 

wykonał jedno badanie wody w sezonie kąpielowym (w dniu 25.07.2012r.), nie wykonał 

natomiast badania wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. W sprawie nie wykonania 

przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli prawnego obowiązku określonego                   

w art. 34d ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2012r. poz. 145) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach w dniu 26.09.2012r. wystosował 

pismo do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przy ul. Powstańców 

41a w Katowicach.  
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Na podstawie przekazanych przez organizatorów wyników badań Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał dwie bieżące oceny jakości wody stwierdzając, że 

w zakresie badanych parametrów woda w ww. miejscach wykorzystywanych do kąpieli 

spełniała wymagania określone w zał. nr 1 (część A) do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478). Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Katowicach nie pobierał dodatkowych próbek wody w ramach kontroli 

urzędowej, ponieważ przekazane przez organizatorów wyniki badań wody wykonane                      

w ramach kontroli wewnętrznej, spełniały wymagania określone w ww. rozporządzeniu. 

Sezon kąpielowy został zakończony w dniu 1.09.2012r. na Stawie kąpielowy (Nr 4) na terenie 

Doliny Trzech Stawów w Katowicach oraz w dniu 3.09.2012r. na Stawie „Hubertus” 

w Mysłowicach.  

 

 

Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Raciborzu zostało otwarte jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli w Kuźni Raciborskiej 

o nazwie ,,Wodnik”. Dzierżawcą obiektu są Zofia i Zbigniew Wawrzykowscy. W sezonie 

2012r., zarządca miejsca wykorzystywanego do kąpieli przeprowadził  w ramach kontroli 

wewnętrznej dwa badania wody. Pierwsze badanie  wody zostało przeprowadzone 14 dni 

przed rozpoczęciem funkcjonowania miejsca, a drugie w czasie sezonu kąpielowego, który 

obowiązywał od 30.06.2012  do 31.08.2012 roku. Próbki wody pobierane były każdorazowo 

z dwóch punktów kontrolnych. Sprawozdania z badań, natychmiast po otrzymaniu, 

przekazywane  były  PPIS w Raciborzu. PPIS w Raciborzu każdorazowo dokonywał bieżącej 

oceny bieżącej jakości wody, wykorzystując protokół wizualnej oceny wody w miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli, sporządzony  podczas pobrania wody oraz sprawozdanie 

z badań. Próbki wody zostały przebadane zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r ( Dz. U. Nr 86 poz. 478). PPIS w Raciborzu 

dokonał łącznie dwóch  ocen wody w miejscu wykorzystanym do kąpieli. W obydwu 

przypadkach woda spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku 

i miejscu wykorzystanym do kąpieli. 
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W sezonie letnim 2012r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Tychach administratorzy miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli zgłosili 

terminy rozpoczęcia sezonu kąpielowego: 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach poinformował o rozpoczęciu sezonu 

kąpielowego od dnia 16 czerwca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na 

zbiorniku wodnym „Paprocany” w Tychach; 

- Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu poinformował o rozpoczęciu sezonu kąpielowego 

od dnia 25 czerwca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku 

wodnym „Gwaruś” w Suszcu;  

- Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie poinformował o rozpoczęciu sezonu 

kąpielowego od dnia 29 czerwca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na 

zbiorniku wodnym „Łąka” w Pszczynie – Łące; 

- Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu poinformował o rozpoczęciu sezonu 

kąpielowego od dnia 1 lipca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na 

zbiorniku wodnym „Łysina” w Bieruniu. 

 

Informacje o jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli były na bieżąco 

zamieszczane na stronie internetowej. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Tychach, jako organizator miejsca 

przeznaczonego do kąpieli na zbiorniku wodnym „Paprocany”, w ramach prowadzonej 

kontroli wewnętrznej w dniu 30 maja 2012r. wykonał badanie wody przez rozpoczęciem 

sezonu kąpielowego. 11 czerwca 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 

PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie 

prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz. U. Nr 86, poz. 478). Kolejne badanie w ramach kontroli wewnętrznej MOSiR wykonał 

26 czerwca 2012r. W dniu 5 lipca 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 

PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli. Na podstawie oceny 

organoleptycznej dokonanej w dniu 27 lipca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

na zbiorniku wodnym „Paprocany” stwierdzono nieprzydatność wody do kąpieli ze względu 

na zakwity sinic w ilości powodującej zmianę barwy i mętności. Woda nie spełniała 
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wymagań załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli  (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Następnie w dniu 28 lipca organizator MOSiR 

w Tychach przekazał ocenę organoleptyczną wody z której wynikało, że zakwit sinic ustąpił 

co potwierdziła kontrola urzędowa w dniu 30 lipca 2012r. W dniu 1 sierpnia 2012r. na 

podstawie oceny organoleptycznej dokonanej przez MOSiR i przekazanej do PPIS w Tychach 

stwierdzono ponowny zakwit sinic. Pismem z dnia 28 sierpnia 2012r. nr l.dz. 

DOW/312/12/ZB Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji poinformował 

o zakończonej działalności miejsca wykorzystywanego do kąpieli na terenie OW Paprocany 

przy ul. Parkowej. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, jako organizator miejsca przeznaczone do kąpieli na 

zbiorniku wodnym Gwaruś w Suszcu, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w dniu 

13 czerwca 2012r. wykonał badanie wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Na 

podstawie przekazanych sprawozdań z badań PPIS w Tychach w dniu 29 czerwca 2012r. 

wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 

478). Na podstawie oceny organoleptycznej dokonanej w dniu 31 lipca 2012r. w miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku wodnym „GWARUŚ” w Suszcu stwierdzono 

nieprzydatność wody do kąpieli ze względu na zakwity sinic w ilości powodującej zmianę 

barwy i mętności. Woda nie spełniała wymagań załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody 

w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Pismem z dnia 

1 sierpnia 2012r. poinformowano Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Urząd 

Gminy w Suszcu oraz GOK w Suszcu o urzedowej kontroli podczas wykonywania oceny 

bieżącego stanu sanitarnego Ośrodka Rekreacyjnego „Gwaruś” z miejscem 

wykorzystywanym do kąpieli, dokonanej przez upoważnianego pracownika PPIS w Tychach 

w dniu 31 lipca br., w trakcie której dostrzeżono rażące uchybienia. Pomimo zakwitu sinic 

w ilości powodującej zmianę barwy i mętności wody, organizator nie przeprowadził 

odpowiednich kontroli w celu szybkiego wykrycia zagrożenia zdrowia osób kąpiących się 

oraz nie zastosował szybkich i właściwych środków zarządzania oraz poinformowania ludzi 
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o możliwym zagrożeniu, w tym wprowadzeniu zakazu kąpieli oraz oznakowaniu obszaru 

czytelną informacją o zamknięciu miejsca wykorzystywanego do kąpieli. Pismem z dnia 

20 sierpnia nr GOK.4015/77/2012 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu 

poinformował o stałym zakazie kąpieli z uwagi na ciągłe zakwity sinic do 31 sierpnia 2012r.  

Pismem z dnia 6 września Dyrektor GOK poinformował że w dniu 31 sierpnia 2012r. 

skończył się sezon letni  i miejsce wykorzystywane do kąpieli na OR „Gwaruś” zostało 

zamknięte. 

  

 

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (MORiS) w Pszczynie, jako organizator miejsce 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Pszczynie – Łące,  

w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w dniu 20 czerwca wykonał badanie wody 

przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 

PPIS w Tychach 28 czerwca wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Na podstawie oceny organoleptycznej dokonanej w dniu 

11 lipca 2012r. w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na zbiorniku wodnym „Łąka” 

stwierdzono nieprzydatność wody do kąpieli ze względu na zakwity sinic w ilości 

powodującej zmianę barwy i mętności. Woda nie spełniała wymagań załącznika nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru 

nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli  (Dz. U. Nr 86, poz. 

478). Kolejne badania w ramach kontroli wewnętrznej MORiS w Pszczynie wykonał: 

- 18 lipca 2012r. w dniu 23 lipca 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 

oraz oceny organoleptycznej  PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody 

do kąpieli.  

- 28 sierpnia 2012r. w dniu 5 września 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań 

z badań oraz oceny organoleptycznej PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności 

wody do kąpieli.  

 

. 
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Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR) w Bieruniu, jako organizator miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli nad akwenem wodnym Łysina w Bieruniu, w ramach 

prowadzonej kontroli wewnętrznej w dniu 12 czerwca wykonał badanie wody przed 

rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań PPIS 

w Tychach 28 czerwca wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. 

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym 

do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478). Kolejne badania w ramach kontroli wewnętrznej BOSiR 

w Bieruniu wykonał: 

- 17 lipca 2012r. w dniu 25 lipca 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań z badań 

oraz oceny organoleptycznej  PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody 

do kąpieli.  

- 1 sierpnia 2012r. w dniu 6 sierpnia 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań 

z badań oraz oceny organoleptycznej PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności 

wody do kąpieli.  

- 13 sierpnia 2012r. w dniu 23 sierpnia 2012r. na podstawie przekazanych sprawozdań 

z badań oraz oceny organoleptycznej PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności 

wody do kąpieli.  

Pismem z dnia 6 września 2012r. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bieruniu 

poinformował, że w dniu 31 sierpnia br. zostało zamkniete miejsce wykorzystywane do 

kąpieli na zbiorniku wodnym „Łysina”. 

 

 PPIS w Wodzisławiu Śląskim otrzymał informacje o uruchomieniu czterech miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli: 

- „Makarena” w Olzie; 

- „Olza” w Olzie; 

- „Balaton „w Wodzisławiu Śląskim  ; 

- „Magiczna plaża” w Bukowie. 

 

W każdym z tych miejsc wodę pobrano raz przed sezonem  i dwa razy w trakcie sezonu . 

Każdorazowo pobierano po dwie próbki. Na podstawie zgromadzonych danych, PPIS 

w Wodzisławiu Śląskim wydawał oceny bieżące dopuszczające wodę do kąpieli.  
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 Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Zawierciu w sezonie letnim 2012r. funkcjonowały cztery miejsca wykorzystywane do 

kąpieli: 

- miejsce wykorzystywane do kąpieli we Włodowicach, 

- miejsce wykorzystywane do kąpieli w Pilicy, 

- miejsce wykorzystywane do kąpieli w Ośrodku Ciechan Zdrój w Siamoszycach, 

- miejsce wykorzystywane do kąpieli Pod Czarcim Młynem, przy ul. Armii Krajowej 

38D w Zawierciu. 

  

Administratorzy obiektów wykonali po dwa badania jakości wody wraz z wizualną oceną 

wody – jedno badanie przed rozpoczęciem sezonu i jedno w trakcie sezonu. Wszystkie 

badania wykazywały przydatność wody do kąpieli. Każdorazowo po otrzymaniu wyniku 

badania wody sporządzana była ocena jakości wody przesyłana do administratora miejsca 

wykorzystywanego do kąpieli oraz do właściwego terytorialnie prezydenta miasta                           

lub wójta gminy. W trakcie sezonu przeprowadzono także kontrole stanu sanitarnego miejsc 

wykorzystywanych do kąpieli. Plaże przy miejscach wyznaczonych do kąpieli były czyste, 

wyposażone w kosze na śmieci i toalety oraz dostęp do wody bieżącej w miejscach 

wykorzystywanych do kąpieli w Ośrodku Ciechan Zdrój w Siamoszycach i Pod Czarcim 

Młynem Wszystkie miejsca wykorzystywane do kąpieli były oznakowane tablicami 

zawierającymi wszelkie informacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia                     

z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk 

i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U. Nr 91, poz. 527) wraz z aktualną oceną jakości 

wody. W trakcie kontroli dokonano wizualnej oceny wody w miejscu wykorzystywanym                

do kąpieli – oceny wykazały przydatność wody do kąpieli. Wszystkie obiekty zostały 

skontrolowane, ich stan sanitarno – techniczny nie budził zastrzeżeń.  
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Podsumowując, bieżąca ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do 

kąpieli na terenie województwa śląskiego wydawana przez organy PIS pozwalała na 

bezpieczne korzystanie z kąpieli.  Nieliczne stwierdzone zanieczyszczenia wody i zakazy 

korzystania dotyczyły kilku obiektów, głównie były to: „Paprocany”, „Gwaruś”, „Łaka”. 

Zakaz kąpieli w wodach stojących był wydany ze względu na obecność zakwitów sinic. W 

przypadku powiadomienia przez właścicieli/organizatorów obiektów o powyższych faktach, 

tj. stwierdzonych zanieczyszczeniach wody, ppis województwa śląskiego dokonywali 

urzędowej kontroli jakości wody, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa kapiących się. 

W pozostałych przypadkach jakość wody była stabilna i nie było powodów do wydawania 

zakazów korzystania z wód. 

 

Informacje o jakości wody w kąpieliskach były raportowane Głównemu Inspektorowi 

Sanitarnemu. 

 

 

Jednocześnie Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na  portalu 

internetowym, dedykowanym szeroko rozumianej higienie wody pod adresem 

www.higienawody.wsse.katowice.pl.,  przedstawiał, na bieżąco, aktualną ocenę jakości wody 

w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli.   
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Serwis ten umożliwiał zapoznanie się z lokalizacją obiektów, oceną przydatności, jak również 

oferował część funkcjonalności GOOGLE MAPS, np. dokładna lokalizacja 

kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpieli na danym akwenie wodnym. O użyteczności 

portalu może świadczyć statystyka odwiedzin w sezonie letnim, liczona w dziesiątkach 

tysięcy. 
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Podsumowując można stwierdzić, iż „wypoczynek nad wodą” w sezonie letnim 2012r. 

był bezpieczny pod kątem jakości wody. Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonała swoje 

zadania urzędowej kontroli jakości wody oraz kontroli podmiotów odpowiedzialnych za 

realizację kontroli wewnętrznej. Jednocześnie informowano społeczeństwo o jakości wody 

i bezpiecznym korzystaniu z obiektów poprzez komunikaty, media oraz innowacyjne 

technologie prezentacji danych przestrzennych. 
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PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku BiałejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku BiałejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku BiałejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bielsku Białej

Miejscowość: KaniówKaniówKaniówKaniów

nazwa obiektu: staw pożwirowy Kaniów

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-27

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Miejscowość: KaniówKaniówKaniówKaniów

nazwa obiektu: staw pożwirowy Kaniów

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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nazwa obiektu: staw pożwirowy Kaniów

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: KaletyKaletyKaletyKalety

nazwa obiektu: Kalety-Zielona zbiornik górny OW "U Rzepki"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-21

nazwa parametru WYNIK

molo przy plażymolo przy plażymolo przy plażymolo przy plażypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) < 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zakole przy plażyzakole przy plażyzakole przy plażyzakole przy plażypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: KaletyKaletyKaletyKalety

nazwa obiektu: Kalety-Zielona zbiornik górny OW "U Rzepki"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) < 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-08

nazwa parametru WYNIK

molo przy plażymolo przy plażymolo przy plażymolo przy plażypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 34 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 390 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: KaletyKaletyKaletyKalety

nazwa obiektu: Kalety-Zielona zbiornik górny OW "U Rzepki"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zakole przy plażyzakole przy plażyzakole przy plażyzakole przy plażypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 53 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 310 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: Nowe ChechłoNowe ChechłoNowe ChechłoNowe Chechło

nazwa obiektu: Nakło-Chechło pole namiotowe

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-04-17

nazwa parametru WYNIK

lewa strona -rybaczówkalewa strona -rybaczówkalewa strona -rybaczówkalewa strona -rybaczówkapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 1 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

prawa strona -WOPRprawa strona -WOPRprawa strona -WOPRprawa strona -WOPRpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: Nowe ChechłoNowe ChechłoNowe ChechłoNowe Chechło

nazwa obiektu: Nakło-Chechło pole namiotowe

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: Nowe ChechłoNowe ChechłoNowe ChechłoNowe Chechło

nazwa obiektu: Zalew Nakło-Chechło -Pod WOPREM

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-13

nazwa parametru WYNIK

lewa stronalewa stronalewa stronalewa stronapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 42 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 40 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

prawa stronaprawa stronaprawa stronaprawa stronapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: Nowe ChechłoNowe ChechłoNowe ChechłoNowe Chechło

nazwa obiektu: Zalew Nakło-Chechło -Pod WOPREM

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 29 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 30 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

lewa stronalewa stronalewa stronalewa stronapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 80 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w BytomiuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bytomiu

Miejscowość: Nowe ChechłoNowe ChechłoNowe ChechłoNowe Chechło

nazwa obiektu: Zalew Nakło-Chechło -Pod WOPREM

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

prawa stronaprawa stronaprawa stronaprawa stronapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 2 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: WisłaWisłaWisłaWisła

nazwa obiektu: rzeka Wisła w  Wiśle

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-25

nazwa parametru WYNIK

miejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 48 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 550 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: WisłaWisłaWisłaWisła

nazwa obiektu: rzeka Wisła w  Wiśle

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 62 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 580 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-25

nazwa parametru WYNIK

miejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynymiejsce na wysokosci amfiteatru im. Stanisława Hadynypunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 80 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 460 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: WisłaWisłaWisłaWisła

nazwa obiektu: rzeka Wisła w  Wiśle

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"miejsce na wysokosci "Hotelu Gołębiewski"punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 90 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 640 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: ZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowice

nazwa obiektu: staw Młyńszczok

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09

nazwa parametru WYNIK

wyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

wyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dziecipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: ZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowice

nazwa obiektu: staw Młyńszczok

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 24 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-30

nazwa parametru WYNIK

wyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychwyznaczone miejsce do kapieli dla dorosłychpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 18 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CieszyniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Cieszynie

Miejscowość: ZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowiceZebrzydowice

nazwa obiektu: staw Młyńszczok

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

wyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dzieciwyznaczone miejsce do kapieli dla dziecipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 28 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: CzęstochowaCzęstochowaCzęstochowaCzęstochowa

nazwa obiektu: Adriatyk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-11

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 300 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: CzęstochowaCzęstochowaCzęstochowaCzęstochowa

nazwa obiektu: Adriatyk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 270 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 43 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 90 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: CzęstochowaCzęstochowaCzęstochowaCzęstochowa

nazwa obiektu: Adriatyk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 38 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 294 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: KonopiskaKonopiskaKonopiskaKonopiska

nazwa obiektu: Pająk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-25

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 13 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: KonopiskaKonopiskaKonopiskaKonopiska

nazwa obiektu: Pająk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 21 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-07

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 40 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w CzęstochowiePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Częstochowie

Miejscowość: KonopiskaKonopiskaKonopiskaKonopiska

nazwa obiektu: Pająk

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 130 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-04

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 236 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plażaplażaplażaplażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 15 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 65 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-02

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 72 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 119,6 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plażaplażaplażaplażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 43 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 60,5 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-13
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 20 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 17 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plażaplażaplażaplażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 12 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 24,2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-01

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 16,4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plażaplażaplażaplażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 1 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 12,4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-27

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjiplaża od strony restauracjipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 29 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 98,8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plażaplażaplażaplażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 19 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 17 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria I

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-21

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 11 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 23 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża - moloplaża - moloplaża - moloplaża - molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 43 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-18

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 69,7 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża - moloplaża - moloplaża - moloplaża - molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 59,1 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-13
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 135 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 19,6 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża - moloplaża - moloplaża - moloplaża - molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 88 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 24,9 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-01

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 25,2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża - moloplaża - moloplaża - moloplaża - molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 63,6 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-17

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasuplaża od strony lasupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża - moloplaża - moloplaża - moloplaża - molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 168 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 379 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: Dąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza

nazwa obiektu: Pogoria III

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik I

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-07

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 26 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 11 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik I

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 32 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 38 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik I

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 30 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik II

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-07

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik II

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1plaża punkt 1punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 20 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 1 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie GórniczejPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej

Miejscowość: RogoźnikRogoźnikRogoźnikRogoźnik

nazwa obiektu: Rogoźnik II

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2plaża punkt 2punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

19 października 2012 Strona 45 z 152



Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-28

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-25

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 44 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 276 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 54 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 96 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 52 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 36 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 120 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 83 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-23

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 5 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 11 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 11 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-09-17

nazwa parametru WYNIK

PlażaPlażaPlażaPlażapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 1 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: GliwiceGliwiceGliwiceGliwice

nazwa obiektu: Czechowice

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

PomostPomostPomostPomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 1 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-12

nazwa parametru WYNIK

plaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 3 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-17

nazwa parametru WYNIK

plaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 3 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 11 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 17 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-07

nazwa parametru WYNIK

plaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 22 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 2 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-28

nazwa parametru WYNIK

plaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikaplaża przy wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 11 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

plaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegoplaża od strony zbiornika małegopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 16 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

zbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikazbiornik "Duży" - plaża na prawo od wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w GliwicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gliwicach

Miejscowość: PławniowicePławniowicePławniowicePławniowice

nazwa obiektu: plaża przy zbiorniku dużym

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 15 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Miejscowość: JaworznoJaworznoJaworznoJaworzno

nazwa obiektu: Sosina

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-29

nazwa parametru WYNIK

środek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 1 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

pomostpomostpomostpomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Miejscowość: JaworznoJaworznoJaworznoJaworzno

nazwa obiektu: Sosina

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 1 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-26

nazwa parametru WYNIK

środek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 8 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Miejscowość: JaworznoJaworznoJaworznoJaworzno

nazwa obiektu: Sosina

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

pomostpomostpomostpomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 12 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 3 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Miejscowość: JaworznoJaworznoJaworznoJaworzno

nazwa obiektu: Sosina

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

środek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpieliśrodek wyznaczonego obszaru do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 23 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 34 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

pomostpomostpomostpomostpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 46 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w JaworzniePowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaworznie

Miejscowość: JaworznoJaworznoJaworznoJaworzno

nazwa obiektu: Sosina

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Miejscowość: MysłowiceMysłowiceMysłowiceMysłowice

nazwa obiektu: staw Hubertus

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-25

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 17 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Miejscowość: MysłowiceMysłowiceMysłowiceMysłowice

nazwa obiektu: staw Hubertus

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 2 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Miejscowość: KatowiceKatowiceKatowiceKatowice

nazwa obiektu: staw nr 4 Dolina Trzech Stawów

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-25

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 26 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 120 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KatowicachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Miejscowość: KatowiceKatowiceKatowiceKatowice

nazwa obiektu: staw nr 4 Dolina Trzech Stawów

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 13 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 50 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-11

nazwa parametru WYNIK

strona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 19 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 24 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-03

nazwa parametru WYNIK

strona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 16 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 180 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 26 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 170 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-16
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

strona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 33 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 2 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-30

nazwa parametru WYNIK

strona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 150 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 230 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 17 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 56 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-16

nazwa parametru WYNIK

strona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona prawa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 44 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 114 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielistrona lewa wyznaczonego miejsca do kąpielipunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 18 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 44 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w KłobuckuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłobucku

Miejscowość: KłobuckKłobuckKłobuckKłobuck

nazwa obiektu: Zakrzew

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Miejscowość: Kuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia Raciborska

nazwa obiektu: zbiornik Wodnik

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-11

nazwa parametru WYNIK

pas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Miejscowość: Kuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia Raciborska

nazwa obiektu: zbiornik Wodnik

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

pas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Miejscowość: Kuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia Raciborska

nazwa obiektu: zbiornik Wodnik

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-07

nazwa parametru WYNIK

pas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupas dla kąpiących okolice wlotupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 8 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w RaciborzuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Raciborzu

Miejscowość: Kuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia RaciborskaKuźnia Raciborska

nazwa obiektu: zbiornik Wodnik

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

pas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapas dla kąpiących okolica wieży ratownikapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2011-06-11

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 80 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 89 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-03

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 20 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 20 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-23
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 5 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 20 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) < 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 1 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) < 1 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) < 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 6 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 5 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 5 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w SosnowcuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Sosnowcu

Miejscowość: SosnowiecSosnowiecSosnowiecSosnowiec

nazwa obiektu: Stawiki

rodzaj obiektu kąpielisko

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: SuszecSuszecSuszecSuszec

nazwa obiektu: Gwaruś

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-13

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 8 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 38 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: SuszecSuszecSuszecSuszec

nazwa obiektu: Gwaruś

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 15 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 33 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-31

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = obecne

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: SuszecSuszecSuszecSuszec

nazwa obiektu: Gwaruś

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = obecne

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: SuszecSuszecSuszecSuszec

nazwa obiektu: Gwaruś

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-20

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 50 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 60 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-11

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-18

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 360 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 15 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 300 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-23
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-03
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-28
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 320 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: ŁąkaŁąkaŁąkaŁąka

nazwa obiektu: Łąka 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 480 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-12

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 18 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 56 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 82 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-17

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 37 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 75 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 38 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 63 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-26
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-01
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 104 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 12 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 108 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-13

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 40 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: BieruńBieruńBieruńBieruń

nazwa obiektu: Łysina 

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 71 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 100 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-30

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 13 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 100 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 120 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-27

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 112 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 13 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 198 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-26
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 26 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 230 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 20 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 230 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-30

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Zakwity sinic = brak

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-01

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w TychachPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tychach

Miejscowość: TychyTychyTychyTychy

nazwa obiektu: Paprocany

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Zakwity sinic = obecne

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: Wodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław Śląski

nazwa obiektu: Balaton

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-25

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 9 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: Wodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław Śląski

nazwa obiektu: Balaton

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 22 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 55 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 103 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 100 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: Wodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław Śląski

nazwa obiektu: Balaton

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 220 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: Wodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław Śląski

nazwa obiektu: Balaton

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 40 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: Wodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław ŚląskiWodzisław Śląski

nazwa obiektu: Balaton

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: Makarena

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-05-28

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 10 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: Makarena

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: Makarena

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 14 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: Makarena

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: Makarena

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: BukówBukówBukówBuków

nazwa obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy Buków, "Magiczna Plaża"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-03

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 45 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: BukówBukówBukówBuków

nazwa obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy Buków, "Magiczna Plaża"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 40 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-23

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: BukówBukówBukówBuków

nazwa obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy Buków, "Magiczna Plaża"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-20
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: BukówBukówBukówBuków

nazwa obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy Buków, "Magiczna Plaża"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 11 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: BukówBukówBukówBuków

nazwa obiektu: Ośrodek Wypoczynkowy Buków, "Magiczna Plaża"

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 91 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: OW Olza

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-11

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 27 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: OW Olza

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 5 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 9 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 14 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 10 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: OW Olza

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 45 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: OW Olza

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

nazwa parametru WYNIK

strona lewastrona lewastrona lewastrona lewapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 40 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

strona prawastrona prawastrona prawastrona prawapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 7 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu ŚląskimPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Wodzisławiu Śląskim

Miejscowość: OlzaOlzaOlzaOlza

nazwa obiektu: OW Olza

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

19 października 2012 Strona 139 z 152



Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: SiamoszyceSiamoszyceSiamoszyceSiamoszyce

nazwa obiektu: Ciechan Zdrój

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-26

nazwa parametru WYNIK

punkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 5 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: SiamoszyceSiamoszyceSiamoszyceSiamoszyce

nazwa obiektu: Ciechan Zdrój

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 4 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 2 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06

nazwa parametru WYNIK

punkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 18 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: SiamoszyceSiamoszyceSiamoszyceSiamoszyce

nazwa obiektu: Ciechan Zdrój

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt II - środek molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = 8

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 0 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 8 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: ZawiercieZawiercieZawiercieZawiercie

nazwa obiektu: ośrodek Czarci Młyn

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-20

nazwa parametru WYNIK

punkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 16 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 25 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: ZawiercieZawiercieZawiercieZawiercie

nazwa obiektu: ośrodek Czarci Młyn

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 19 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 17 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-09-10

nazwa parametru WYNIK

punkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt I - przy pomościepunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 2 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 50 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: ZawiercieZawiercieZawiercieZawiercie

nazwa obiektu: ośrodek Czarci Młyn

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt II - bojka granicznapunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 3 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 48 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: PilicaPilicaPilicaPilica

nazwa obiektu: Pilica

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-06-19

nazwa parametru WYNIK

punkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 8 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 4 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: PilicaPilicaPilicaPilica

nazwa obiektu: Pilica

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 6 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 3 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-08

nazwa parametru WYNIK

punkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt II - prawa strona, zejście - koniec murkupunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 69 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 19 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: PilicaPilicaPilicaPilica

nazwa obiektu: Pilica

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt I - lewa strona, murekpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 37 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 22 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: WłodowiceWłodowiceWłodowiceWłodowice

nazwa obiektu: Włodowice

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-07-09

nazwa parametru WYNIK

punkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 32 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 0 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: WłodowiceWłodowiceWłodowiceWłodowice

nazwa obiektu: Włodowice

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 48 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 14 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

Data pobrania próbki/kontroli wizualnej: 2012-08-06

nazwa parametru WYNIK

punkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt I - prawa strona przy schodachpunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 61 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 6 [jtk]
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: WłodowiceWłodowiceWłodowiceWłodowice

nazwa obiektu: Włodowice

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak

nazwa parametru WYNIK

punkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt I - koniec molopunkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:punkt pobrania próbki:

Zakwity sinic = brak

Enterokoki (paciorkowce kałowe) = 62 [jtk]

Escherichia coli lub bakterie grupy coli typ kałowy (termotolerancyjne) = 5 [jtk]

Materiały smoliste powstające w skutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki 
pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnej, lub szkło, tworzywa sztuczne, 
guma oraz inne odpady (w ilości nie nadającej się natychmiast usunąć) stanowiące 
zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się

= brak

rozmonożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego = brak
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Oddział Bezpiecze ństwa Wody

PSSE nadzorująca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZawierciuPowiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zawierciu

Miejscowość: WłodowiceWłodowiceWłodowiceWłodowice

nazwa obiektu: Włodowice

rodzaj obiektu miejsce wykorzystywane do kąpieli

dane wygenerowane z wykorzystaniem systemu bazodanowego WODA

www.higienawody.wsse.katowice.pl
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