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ONS–HKiŚ-4580/45/09                                                           Cieszyn, dnia 10 czerwca 2009r. 
 

Komunikat nr 7  
 
 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie działając na podstawie  
art. 4 ust. 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  
z 2006r., nr 122, poz. 851 z późn. zm.), art. 163 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. nr 
239, poz. 2019 z późn zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 
października 2002r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda w kąpieliskach 
(Dz. U. Nr 183, poz. 1530), na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniach 25 maja i  
1 czerwca 2009r. i uzyskanych wyników badań wód informuje, Ŝe w powiecie cieszyńskim 
następujące odcinki rzek tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli i rekreacji: 
 

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w  kąpieliskach 
 i nadają się do kąpieli 

 
 

• Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Kotarz”  
• Brenna Centrum - rzeka Brennica 
• Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Spalona” 
• Górki Małe - rzeka Brennica na wys. restauracji ,,Nad Brennicą’’  
• Górki Wielkie - rzeka Brennica na wys. mostu   
• Ustroń - rzeka Wisła na wys. ul. Parkowej przy moście dla pieszych 
• Ustroń Nierodzim - rzeka Wisła na wys. „Zajazdu Nierodzim”  
• Skoczów - rzeka Wisła na wys. mostu kolejowego 
• Ochaby -  rzeka Wisła na wys. mostu 
 

 nie spełniają wymagań jakim powinna odpowiadać woda w  kąpieliskach 
 i  nie nadają się do kąpieli 

 
 
• Wisła Centrum - rzeka Wisła na wys. muszli koncertowej 
• Ustroń Jaszowiec - rzeka Wisła na wys. mostu wiszącego 
 
 
Kontrole i badania wód odcinków rzek zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji 
będą kontynuowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i na bieŜąco będą przekazywane 
informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli i rekreacji. 
 


