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ZBIORCZA ROCZNA OCENA
JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

Na podstawi e art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 202Ir.poz, 195), § 4 rozpotządzęnia Ministra Zdtowia z dnia 9 listopada 2015r. w
sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.
z 20I5r. poz. 2016 z póżn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj.
po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody

stwierdza:

że woda w jacuzzi Pałacu Komierowo, Komierowo 1 ,89-400 Sępólno Kraj.
odpowiada wym aeanioln z niepraJvidłowościami

ze względu na powtarzające się przekroczenia parametrów mikrobiologicznych
(obecność w wodzie Psęudomonas aeruginosa).

Obecność w wodzie wymienionych bakterii ma charakter istotny, mogący oddziaływać na
zdrowie ludzio pruy czym działania naprawcze podejmowane §ą naĘchmiastowo i stwierdzono
zauwńaln{ poprawę w zadaniach realizowanych przez zarządcę w ramach obowiązujących
przepisów, określonych w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w
sprawie wymagańo jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 201,5r. poz.
2016 zpóźn. zm.)

UZASADNIENIE:

Wodą doprowadzana w ww. jacuzzi pochodzi z systemu zbiorowego zaopattzenia w wodę
(Wodociąg Publiczny w Wałdowie) realizowanego przez ZGK Sp. z o. o. w Sępólnie Kraj.,
ul. E. Orzeszkowej 8,89-400 Sępolno Kraj. i jestpodnadzorem sanitarnym.

Jakość wody z ww. wodociągu jest zgodna z rczporządzeniem Ministra Zdrońa z dnia 13
listopada 20I5r. w sprawie jakości wody ptzęznaazonej do spoĄcia przęzludzi (Dz.IJ. zż0I7r.
poz, 2294) i jest przydatna do spozycia.

pRŃsrwowy powlATowy
lNspEKToR sANlTARNy w sęRót-ue rRnl.

ul. T. Kościuszki 28, 89_400 Sępólno Kraj,
pSse. sepolnokrajenskie@pis. goV. pl W.WW,ooV, plĄveb/Q§§e-seoolno-krąienSkie

Strona l z 4



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Sępolnie Kraj. po zapoznaniu się ze
sprawozdaniami z badń próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli przęz
zarządzającego pływalnią (Tab. 1) i wynikami badania wody pobranej, przed wydaniem oceny
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępolnie Kraj. oraz
w oparciu o sporządzoną przez zarządzającego pływalnią dokumentację zawterĄącą bleżącą
obserwacj e wody oraz rej estr wynikow pomiarów j akości wody, przedstawi a zbiorczą roczną ocenę
wody na pływalni.

abela l . Zbjorcza ocena iakości na walni
Data

pobrania
próbek
wody

Miejsce
pobrania

próbek wody

Nr sprawozdania
zbad,ań

Uwagi/
/ponadnormaĘwny parametr w wodzie/

/odpowiada wymaganiom
rozporządzenial

tak lub nie

13.04.20żI Jacuzzi S 063Il202I chlor rwiązany

18.05.202I Jacuzzi S 089Il202I odpowiad a wym aganiom rozpor ządzenia

08.06,202I Jacuzzi S 11461202I Pseudomonas aeruginosa
chlor zvłiązany
chlor wolny

2ż.06,202I Jacuzzi S I325l202I odpowiada wymaganiom rozporząłlzenia

13.07.202I Jacuzzi S I5761202I odpowiada wymaganiom rozporządzenia

20.07.202I Jaalzzi S 168012021 Pseudomonas aeruginosa
chlor związany
chlor wolny

03.08.2021 Jacuzzi S 181 5l202I chlor związany
chlor wolny

17.08.202I JacrlzzL S I994l202I chlor związarry
chlor wolny

07.09.202I Jacuzzi S 22I4l202I ogólna liczba mikroorganizmów w temp.
36"C po 48h
chIor związany

ż1.09.ż02I Jacuzzi S 2367l20żI Pseudomonas aeruginosa
chlor rwiązany
chlor wolny
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ocena zbiorcza toczna plywalni obejl9wała wymagania, o których mowa w §3 rozp orządzeniaMinistra Zdrowiaz dnia 9 listopuau ŹÓisr. wspffióioug*, jakirn powinna odpowiadać wodana pływalniach (Dz.lJ. z 2015t. pJ.ńtS z paŹn. ,ń.1'' 
'-'

1' Zakręs badanYch Parametrów obejmował: Escherichia coli, pseudomonas aeruginosa,Legionella, ogólnąliczbę mikroorganizmów w ńp:36"C1o ąsh,;iilrialność, potencjałredox' PH, chlor woln}, chlor 
'r*iąriy, 

.rrńro.,n ZTHM, azotany, utlenialność.Z Przeprowadzonej analizY wyników *oJy--*yoitu, iż ptzekroczenia parametrubiologicznęgo - Pseudomonas aerugirroru * *oj, ie'z- jacuzzr -yJ,łpliy łzykrotnie w ciąguroku (oznaczone warto,ści: 54 jtk/ldo .r, 19 j;k/ńó 
'^i 

o,ru, 66' jtńioóml _ norma wynosi0 jtk/100 m). Za a*ayi ,ur"^ natyóhmias t wyłączanó , izl,tkowania jacuzzii Podejmowano działania nlP'u*"r", Przepiow adrń"powtórne badania w ramach kontroli
;"JJ#r:ej Przez zarządzającego pływalnią nie potwierdziły obecności w/w bakterii

2' WartoŚci PrzekroczonYch Paramętr9]v fizykochem icznych(chlor związany i chlor wolny)nie stanowią zagrożenia dla osób kapirri;h 
-;ę: 

l;d;#;; "#ł!uru:ą 
na potrzebęwYregulowania Parametrów uzdatniania,;ńń;; la"rv dwć do zachowania wartościokreŚlonYch w rozPo rządzeniu Ministra 

";;";; 
') 

y?.9 listopad a 2015r. w sprawie
Hflr#.;.jakim 

Powinna odPowiadae ńJ.-r.'1łyirulniu.h (Dr. iil zorr. poz. 2016 z

3' W wYnikach badń_wodY Pobran ej z jacuzzi (ptzedwydaniem 
9ceny) ptzęzpaństwowegoPowiatowego InsPekto'u-sunitu*.go * Sępólnie rruj., zbadanej ;'b;i;"LaboratoryjnymWojewódzkiej Siacji sanitarno-1-eorilirńr"*'r#.: w Bydgos zcry nie stwierdzonoprze*oczeń zadnycń parametrów 

"Y:9":*j;i;i; 
órug3ru jakim powinna odpowiadaćwoda na pływalniach (Dz.U . z2Ot5r. poz.2016 zpoźn. zm.),

4' Zakres i częstotliwoŚĆ wYkonYwanychPfłn wody oraz zastosowane metodyki referencyjneanalizbYĘ zgodne Z rozłorząd,r,ii"^Ministra zóriiiu z.dlia9_Iistopada 2015r.w sprawie
Yr:#."Xakim Powinna odPowiuaue *oJu i" oor*"niach rnł.i.Z 2015r. poz. 20t6

05.10,2021
S 25401202l ogólna liczbamikroorganizmów w temp.

36"C po 48h

19.10.2021
S 273412021 chlor rwiązany

chlor wolny

09.11.2021 S 2957l202l chlor związany

23.1l,202l
S 3085/2021

07.12.2021 S 319912021 odp owiad a wym agani om r ozp orządzenia
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Mając na uwadze povłyższe, dokonując zbiorczej oceny rocznej Pństwowy Powiatowy
Inspektor Sa.nitamy w Sępólnie Kraj, stwierdza, że woda w jacuzzi Pałacu Komierowo, Komierowo
1, 89_400 Sępólno Kraj. odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami ze względu na
powtarzające się przekrcczęniaparametrów mikrobiologicznych (obecność w wodzie Pseudomonas

aeruginosa).
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