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Klasyfikacja wody w kąpielisku na Jeziorze Chełmżyńskim 
w Chełmży przy ul. Łaziennej w latach 2019 - 2022 

Klasyfikację jakości wody w kąpielisku przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku 
i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.TJ. z 2019 r., poz. 255). 

Podstawą klasyfikacji są wyniki mikrobiologicznych badań 16 próbek wody, pobranych 
w latach 2019 - 2022 w jednym punkcie kąpieliska, wytypowanym dla czteroletniego okresi 
sprawozdawczego jako punkt kontroli do raportu dla Komisji Europejskiej, zgodnym z punktem 
wytypowanym w Serwisie kąpieliskowym. Zakres badań obejmował bakterie Escheńchia col 
i enterokoki. 

Obliczony 95- percentyl dla próbek wody w zakresie analiz enterokoków wynosi 64, przj 
dopuszczalnej wartości 200 dla doskonalej jakości wody w kąpielisku, natomiast 95- percenty 
dla próbek wody w zakresie analiz Escherichia coli wynosi 126, przy dopuszczalnej wartości 50C 
dla jakości doskonalej (zal. nr I część B Tab. 1. Wymagania mikrobiologiczne dla śródlądowych 
wód powierzchniowych). 

W analizowanym okresie nie występowały krótkotrwałe zanieczyszczenia wody, wywołane 
skażeniem mikrobiologicznym, zakwity sinic, a także sytuacje wyjątkowe, będące splotem 
wydarzeń, mających wpływ na jakość wody w kąpielisku. 

Wizualna ocena jakości wody w kąpielisku, przeprowadzana przez organizatora kąpieliska, 
nie wykazy wała w ocenianym okresie zanieczyszczeń wody, takich jak pozostałości smoliste, szkło,' 
tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady. 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu klasyfikacji jakości wody 
w kąpielisku na Jeziorze Chełmżyńskim w Chełmży przy ul. Łaziennej dla sezonów kąpielowych 
2019 r. - 2022 r. dokonał na podstawie wartości percentyla dla enterokoków i Escherkhia coli 
według zał. nr 1, obliczonych według zał. nr 3 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). 

Na podstawie powyższej klasyfikacji wodę w kąpielisku w Chełmży przy ul. Łaziennej 
w łatach 2019 - 2022 należy zaklasyfikować jako „doskonalą" - zgodnie z załącznikami nr 1 B 
Tab. I i nr 3 do w/w rozporządzenia. 
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