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Burmistrz Miasta Chełmży 
ul. Gen. J. Hallera 2 
87-140 Chełmża 

Ośrodek Sportu i Turystyki 
w Chełmży 
ul. Bydgoska 7 
87-140 Chełmża 

Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku na Jeziorze Chełmżyńskim 
w Chełmży przy ul. Łaziennej w sezonie kąpielowym 2020 r. 

Ocena sezonowa jakości wody w kąpielisku dokonana została zgodnie z § 4 ust.l pkt. 
1 b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 
(Dz.U. z2019r.,poz. 255). 

Urząd Miasta Chełmży pismem z dnia 10.02.2020 r., znak SOB.0717.1.2020 
przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Toruniu do 
zaopiniowania projekt uchwały Rady Miejskiej Chełmży w sprawie wykazu kąpielisk 
na terenie Gminy Miasta Chełmży w 2020 r. Wykaz obejmował kąpielisko pn. „Plaża 
Miejska" zlokalizowane na Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży przy ul. Łaziennej, 
z podaniem jako organizatora kąpieliska Ośrodka Sportu i Turystyki w Chełmży, 
ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża. Do projektu uchwały załączono aktualny profil wody 
w kąpielisku. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, zgodnie z art. 37 ust. 12 
ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 310), która zastąpiła 
ustawę Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), postanowieniem 
Nr 23/N.HK/2020 z dnia 18.02.2020 r. pozytywnie zaopiniował przedstawiony projekt 
uchwały Rady Miejskiej Chełmży. 

Kontrola urzędowa jakości wody w kąpielisku przeprowadzona przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu wykazała, że organizator kąpieliska -
Ośrodek Sportu i Turystyki w Chełmży, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża po jego 
uruchomieniu, prowadził kontrolę wewnętrzną jakości wody poprzez: 
- systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku pod kątem występowania 

zanieczyszczeń, 
- pobranie i wykonanie badań próbki wody w punkcie wyznaczonym przez Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem 
pobrania próbek wody z kąpieliska oraz niezwłoczne przekazywanie Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Toruniu wyników badań, 

- informowanie kąpiących się osób o jakości wody w kąpielisku na tablicy informacyjnej, 
umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu na kąpielisku. 

Ponadto informacja o jakości wody w kąpielisku dostępna była w serwisie 
kąpieliskowym, prowadzonym na stronie internetowej przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego na podstawie danych przekazywanych przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Toruniu. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu na podstawie sprawozdania 
z badań jakości wody w kąpielisku, wykonanych przed sezonem w ramach kontroli 
urzędowej oraz dostarczonych przez organizatora sprawozdań z badań wykonanych, zgodnie 
z akredytowanymi metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej, określonych 
w części A zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. 
w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym 
do kąpieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 255), dokonywał bieżącej oceny jakości wody w kąpielisku, 
która odpowiadała wymaganiom określonym w zał. 1 do w/w rozporządzenia i była 
przydatna do kąpieli. 

Na podstawie bieżących ocen jakości wody w kąpielisku, sporządzonych na podstawie 
wyników badań próbek wody wykonanych przed sezonem i w czasie trwania sezonu 
kąpielowego 2020 r., zawartych w poniższych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych: 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Data poboru 

17.06.2020 r. 

01.07.2020 r. 

21.07.2020 r. 

11.08.2020 r. 

Numer 
sprawozdania z 

badań 

186/N/HK/2020 

805/S/HK/2020 

900/S/HK/2020 

983/S/HK/2020 

Miejsce poboru 
Kod punktu 

poboru 
Prawa strona 

0463PPPPW0174 
Prawa strona 

0463PPPPW0174 
Prawa strona 

0463PPPPW0174 
Prawa strona 

0463PPPPW0174 

Ocena bieżąca wody 

Przydatna do kąpieli 

Przydatna do kąpieli 

Przydatna do kąpieli 

Przydatna do kąpieli 

oraz prawidłowo prowadzonej przez organizatora kontroli wewnętrznej jakości wody 
w kąpielisku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdza, że jakość 
wody w kąpielisku pn. „Plaża Miejska" na Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży przy 
ul. Łaziennej w czasie trwania sezonu 2020 r. była przydatna do kąpieli. 

Otrzymują: 
1. Adresaci 
2. a/a AD 


