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Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podsta\Mię art. 4

ust. 1 ustawy z dńa 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity

Dz.|J. z2021r.,poz.l95) oraz § 4 rozporządzenia MinisttaZdrowiaz dńa 9 listopada 20I5r.

w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó woda na pĘwalniach (Dz. U. z 20l5r.,

poz.2016 ze nn.),

na podstawie analizy:

a) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagń,

o których mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenia;

b) wyników badń wody na pływalni wykonanychprzezzarządzającego pływalnią;

c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody ptzęz zatządzĄącego

pływalniąotazzastosowanychmetodykreferencyjnychanalizi

d) wyników bńafi wody na pływalni wykonanych w ramach urzędowej kontroli

" przedwydaniem gceny,

stwierdza, ż woda w niecce basenu, woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu

cyrkulacji i woda z natrysku w Hotelu Gracja, ul. Dąbrowskiego 20B,66,400 Gorzów

Wkp., w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych,

na dzień 31.12.202lr, spełniała wymagania określone w zalączniku nr 1

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w §prawie wymagańo

j.akim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z2015 r.,poz.20!6 ze zm.'1.



uzasadnienie

Pływalnia kryta w Hotelu Gracja ul. Dąbrowskiego 20B, 66-400 Gorzów Wkp.

wyposżona jest w jedną nieckę basenową omz zap|ecze sanitarne (w skład którego wchodzi

m.in. 11 natrysków, w tym jeden przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, szatnia

wierzchniej odzieży, toalety i przebieralnie). Woda doprowadzarla na pływalnię pochodzi

z wodociągu publicznego w Gorzowie Wlkp. i spełnia wymagania rczporządzenia Ministra

Zdtowta z dnia 7 grudnia 2077r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

Iudzi (Dz. U . z 20l7t., poz. 2294 ze arl.).

Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przęz załządzĄącego

pływalnią na podstawie:

1) prowadzonej i udokumentowanej bieżącej obserwacji jakości wody,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy wządzeń oraz rejestrowania

wyników pomiarów w zakresię pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru

zw7ązanę go, temperatury wody.

Badania jakości wody z płyvvalni wykonywane były przez zarządzĄącego zgodnie

z ,,harmonogramem pobierania próbek wody do badań na 202Ir,", uzgodnionym

i zatwieńzonym przez Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie

Wlkp. (pismo znak: HK-5 42-2913120 z dnia 16.1,2.2020r.). Częstotliwośó badń odpowiadała

wymaganiom określonymw załączniku nr 3 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Na pływalni zostały wznaczone trzy punkty poboru wody, obejmujące wodę z niecki

basenowej, wodę wprowadzaną do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz wodę

doprowadzoną do pływalni - wodociągową.

Zakręs badń laboratoryj nych obejmował:

o parametry mikrobiolo giczne:

- Escherichia coli,

- Pseudomonas aeruginosa,

- ogólna liczbamikroorganizmów w 36 oC po 48h,

- Legionella sp.,

o parametry fi zykochemiczne:

- ryętnośó,

- chloroform,

- x THM,

- azotarty,

- utlenialnośó,

- chlor wolny,

- chlor związarty,
) - potencjał utleniająco - redukujący (redoks),

2



- pH.

Zarządca pływalni dokonywał pomiarów potencjału redox, chloru wolnego i chloru

zńązanego, pH, temperatury wody w dwóch WzrLaczonych punktach pobierania wody,

tj. w wodzie w niecce basenowej i wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu

cyrkulacji.

Ponadto z analizy zapisów w rejestrach z okresu odż8.05.202Ir. do 25.06.202Ir. (dokonanej

podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 25.06.202tr.) wynikało, że niżej

wymienione parametry nie były utrzymywane na poziomach określonych w zńączńku nr 2

lit. A do w/wrozpotządzenia,t1.:

o woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

- chlor zwiryarry 0,15 mg/l - 0,30 mg/l (wartość dopuszczalna0,ZmgA),

o woda w niecce basenowej

- potencjał redox 735 - 780 mV (dopuszczalny zakres wartości 750-770 mY),

W ramach zalęcęnia pokontrolnego administratorowi obiektu wskazano na koniecznośó

utrzymywania Ww parametrów na wymaganym poziomie.

Badania wody basenowej wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację

Polskiego Centrum Akredytacji, tj. Jars Sp. z o. o. ul. Kościelna ża, 05-119 Legionowo

(w ramach kontroli wewnętrznej) oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Gorzowie Wlkp. (w ramach nadzoru sanitamego) ul. Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów

Wlkp., z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załącniku nr 4 do ww.

rozporządzeńa.

ZarządzĄący pływalnią terminowo przekazywń Pństwowemu Powiatowemu Inspektorowi

Sanitamemu w Gorzowie Wlkp. wyniki badań wraz zę wskazaniem dzińń naprawczych

w przypadku, gdy woda nie spełniała wymagń określonych w załączniku nr 1 i nr 2

do rozporządzeniaz dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó

woda na pływalniach (Dz. U. z 20I5t., poz. 2016 ze zm.). Podczas kontroli obiektu

stwierdzono, że wyniki badń jakości wody są zapisywane na tablicy informacyjnej,

znajdującej się w pomieszczeniu hali basenowej.

Jakośó wody w niecce basenowej okresowo nie spełniała wymagń fizykochemicznych,

głównie z uwagi na nieodpowiednie wartości następujących parametrów:

/ mętność - 1 próbka pobrana w dniu 07.06.ż021t.,

/ potencjał redox - 13 próbek pobranych w dniach: 04.01.2021r., l9.04.202lr.,

10.05.2a2lr., 21.05.202Ir., 07.06.20żIr., 05.07.202Ir., 19.07.2021r., 03.08.202lr.,

0 6.09 .202I r ., 20 .09 .2021r., l 0 .0 4.2021r., 08.1 l .2021r., 22.1 l .2021r .,

W przypadku stwierdzenia ptzekłoczen parametrów jakości wody zarządca obiektu

niezńocznie podejmowń dzińania naprawcze nrierzĄące do poprawy jej jakości. Polegały

one m.in. na częstszej wymianie wody w niecce. basenowej, zwiększonej częstotliwości

Qzyszczenia, mycia i dezynfekcji obszarów wokół niecki basenowej. Ponadto Pństwowy



Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. w w/w przypadkach zabońązywń

kazdorazowo do podjęcia dzińańnaptawczych i przedstawienia aktualnych wyników badania

wody, potwierdzających ich skutecznośó.

Poza Ęm Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gorzowie Wlkp. w dniu

l9.0l.2021r. wydał decyzję zobowiryującą administratora do poprawy jakości wody

w zakresie parametru fizykochemicznego (chloroform), tj. nr HK-542-I4l4ll202llD z dnia

02.02.202lr. (obowiązywńaptzezokres 15 dni, wyegzekwowano poprawę jakości wody).

W ramach nadzoru sanitarnego Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie

Wlkp., pobrał w dniu 23.06.202Ir.:

. 3 próbki wody, tj.: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce

basenowej oraz doprowadzanej na pływalnię

o 1 próbkę wody z natrysku w pomieszczeniu hali basenowej, w zakresie jakości ciepłej

wody użytkowej (bakterie Legionella sp.).

Jakośó wody w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych odpowiadała

wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministta Zdtowia z dńa 9 listopada 2015

w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U zżOLSr., poz.

2016 ze z:n.).

Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono podwyzszoną wartośó

chloroformu, tj.:

} w niecce basenowej: 0,0413 mgll

} w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji: 0,0412mg/l

oruzńytmałą wartość potencjału redox (3a8 mV) w niecce basenowej.

Zgodnie zzałącznikiem nr 2, punkt B w/w rozporządzenia maks;lmalny poziom chloroformu

w wodzie wprowadzanej do nięcki basenowej z systemu cyrkulacji i w nieccę basenowej

powinien wynosić 0,03 mg/l, natomiast zakres wartości dopuszczalnych dla potencjału redox

750 - 770 mY).

Z przedstawtonych ptzez administratora pływalni wyników badń wody pobranej w dniach

05.07.2021r., 16.08.2021r., w ramach kontroli wewnętrznej wynikało, iZ vryskano poprawę

jakości wody w zakresie chloroformu i potencjału redox.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. ptzeprowadził w dniu

25.06.202tr. kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno - technicznego obiektu i realizacji

obowiązków wynikających z § 3 w/w rozporządzeńa. Stan sanitarno - techniczny obiektu

oraz pomieszczeń towarzyszących nie budziŁ zasttzeżeń, a obowiąki wynikające

z p ovły ższego przepi su były rcalizowano na bieżąeo .

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. mając na uwadze

povlyższą ana|izę stwierdza, ze właściciel obiektu dokonywał oceny jakości wody w basenie

Hotelu Gracja w Gorzowie Wkp. zgodnie zrymag?niami obowiązującychprzepisów.

, Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiarów, woda wprowadzana do niecki



basenowej z systemu cyrkulacji i w niecce basenowej oraz woda z naĘsku w Hotelu Gracja

ul. Dąbrowskiego 20B w Gorzowie Wlkp., w chwili wydania niniejszej oceny spełnia

wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne określone w zńączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 9 listopada 2015r. w sprawie wymagń, jakim

pońnna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z2015 r., poz.2016 ze zm.).
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