MDR
Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15;
telefon: (15)842-25-62, 844-09-98; fax: (15) 844-73-38; ; Regon 830217582;
mosirffl pro.onct.pl

www.niosir.stalowawola.pl

M i e j s k i O ś r o d e k S po r t u i Re k r e a c j i
______________________________________ w S t a ł o w e j W o I i_______________________________________

Stalowa Wola, dnia 01 sierpnia 2017r.

KOMUNIKAT 1/2017
w sprawie oceny jakości wody na pływalni krytej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Stalowej Woli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, pismem z dnia 12.07.2017 r.
znak PSK.452-3-2-33/17 stwierdza, że woda na Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli

ul. Hutnicza 15 spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. U. poz. 2016).
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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY
NA PŁYWALNI KRTYEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W STALOWEJ WOLI Ul. HUTNICZA 15
za okres od 21 czerwca 2016 r. do 30.06.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261), § 4
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016), po analizie:
* parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016),
>- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
>■ zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych
metod referencyjnych analiz;
>• wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Stalowej Woli przed wydaniem oceny (Sprawozdanie z badań Nr HK.148.2017 z dnia
02.06.2017 r, Sprawozdanie z badań Nr OLT.LAI.9052.2.27.2017 z dnia 30.05.2017 r.),
stwierdza,
że woda na Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15
spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).
Podstawę oceny stanowią wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016).
Zgodnie z obowiązującym ww. rozporządzeniem, MOSiR w Stalowej Woli prowadził „Rejestr bieżącej
obserwacji wody na pływalni” oraz rejestr wyników pomiaru jakości wody na pływalni (obejmujący
parametry: potencjał redox, pH wody, temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany). W trakcie
ostatniego roku zarządzający pływalnią nie odnotował oraz nie zgłosił do PPIS w Stalowej Woli żadnych
widocznych zanieczyszczeń ani incydentów kałowych i wymiotnych.
Kontrola wewnętrzna jakości wody na pływalni prowadzona przez zarządcę pływalni wykonywana była
zgodnie z harmonogramami badań wody uzgodnionych przez PPIS w Stalowej Woli oraz poza
harmonogramem, po podjętych działaniach naprawczych. Badania jakości wody z pływalni przeprowadzone
w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były przez SGS Polska Sp. z 0 .0 . Laboratorium
Środowiskowe w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A.
W zakresie wymagań mikrobiologicznych wykonane były oznaczenia wymienione w załączniku nr 1,
natomiast w zakresie wskaźników fizykochemicznych oznaczenia wynikające z załącznika nr 2
obowiązującego rozporządzenia. Częstotliwość pobierania próbek wody doprowadzanej do pływalni,
wprowadzanej do niecki basenowej, w nieckach basenowych oraz natryskach prowadzona była przez
zarządzającego pływalnią zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia.

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli w ramach
kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządzającego pływalnią oraz w ramach prowadzonego nadzoru
sanitarnego przez PPIS w Stalowej Woli, wykazały, iż jej jakość pod względem fizykochemicznym
1 mikrobiologicznym w badanym zakresie, odpowiadała wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. poz. 2016), za wyjątkiem 2 próbek wody z niecki basenu małego, 5 próbek wody z systemu
cyrkulacji niecki basenu małego, 1 próbki wody z niecki basenu średniego oraz 1 próbki wody z systemu
cyrkulacji niecki basenu średniego, gdzie stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów
w 36 ±2°C po 48 h oraz bakterie Pseudomonas aeruginosa. W związku z powyższym, po rozważeniu
stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli uznał za
zasadne wyłączenie z użytkowania w lipcu i październiku 2016 r. niecki basenu małego oraz we wrześniu
2016 r. niecki basenu średniego Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 oraz nakazał
zarządcy pływalni podjąć natychmiast skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu
mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz. U. poz. 2016). Niezwłocznie podjęte działania naprawcze
przez zarządzającego pływalnią i ponowne pobory próbek wody z przedmiotowych niecek basenowych
w ramach kontroli wewnętrznej potwierdziły zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami
określonymi w w/w rozporządzeniu.
Ponadto, w kilku próbkach wody pobranych z niecek basenowych oraz z systemów cyrkulacji nieco1
basenowych Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli wystąpiły przekroczenia fizykochemiczne (azotany 2 próbki, chloroform - 2 próbki, utlenialność - 1 próbka). Wartości przekroczonych parametrów nie
stanowiły zagrożenia dla osób kąpiących się w nieckach basenowych, jednakże wskazywały na potrzebę
wyregulowania parametrów uzdatniania. Podjęte działania naprawcze przez zarządzającego pływalnią
i przeprowadzone powtórne badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej potwierdziły
wyeliminowanie przekroczeń badanych parametrów fizykochemicznych.
W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią oraz nadzoru sanitarnego
przez PPIS w Stalowej Woli skontrolowano również jakość ciepłej wody użytkowej w natryskach
w Pływalni Krytej MOSiR w Stalowej Woli. We wszystkich zbadanych próbkach ciepłej wody użytkowej
z natrysków nie stwierdzono obecności bakterii Legionella sp.
Ponieważ wszystkie stwierdzone przekroczenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne miały charakter
krótkotrwały, nie wpłynęły negatywnie na zbiorczą, roczną ocenę jakości wody na pływalni.
W związku z powyższym, przeprowadzona zbiorcza, roczna ocena jakości wody na Pływalni Krytej
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli ul. Hutnicza 15 potwierdza, że użytkownicy
pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody
na pływalni, celem poinformowania o tym korzystających z pływalni.
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