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ZBIORCZA OCENA ROCZNA JAKOSCI WODY
W BASENACH LETNICH WE WŁOCŁAWKU PRZY UL, LISEK

,_

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławkuna podstawie art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnta 74 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z2021 r, poz.
l95) oraz § 4 rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz. U. poz. 2016 z póżn, zm.), biorąc pod uwagę
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni, dokonał zbiorczej, rocznej oceny jakości
wody w basenach letnich we Włocławku przy ul. Lisek za okres fuŃcjonowania pĘwalni tj. od 26
czerwca 2021 r. do ż3 sierpnia 2021 r.
Baseny letnie przy ul. Lisek we Włocławkutworzą 3 niecki basenowe otwarte o wymiarach
I2xż5xl,5m (basen sportowy), I2x25xI,2m (basen rekreacyjny) oraz 6xl2x0,6m (brodzik).
Uzdatnianie wody przebiega w następujących procesach: filtracja wstępna, koagulacja
powierzchniowa, filtracja ciśnieniowa, korekta pH, dezynfekcja podchlorynem sodu oraz dodatkowo
rozcięńczania, polegającego na uzupełnieniu obiegu świeząwodą wodociągową z wodociągu
Włocławek.
Woda na pływalniach tj. woda w nięckach basenowych, woda wprowadzana do niecek

wymagania mikrobiolo giczne i fizykochemicme określone w załącznikach nr 1 i 2 do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada ż0I5 r. w sprawie wymagń, jakim powinna
odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 zpóźn. zm.).
Zarządzający obiektem, zgodnie z ww. rozporządzeniem dokonuje oceny spełnienia
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w nieckach basenowych i woda wprowadzana do
niecek basenowych z sytemów cyrkulacji.
Oceny jakościwody basenowej, zaruądzający pływalnią, w okresie funkcjonowania pĘwalni
tj. od 26 czerwca 2O2I r. do 23 sierpnia 202I r. dokonywał poprzez bieżącą obserwację wody
w nieckach basenowych, dokumentując spostrzezenia i podejmowane czynności. W analizowanym
okresie w nieckach basenowych nie wystąpiły incyden§ kałowe i wymiotne.
Ocena jakościwody basenowej przez zarządzającego obiektem polega równiez na stałym,
udokumentowanym nadzorzę pracy urządzeń i rejestracji wyników pomiaru pH, potencjału redox,
stęzenia chloru wolnego oraz temperatury. Wyżej wymienione parametry rejestrowane są w trakcie
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godzin uzytkowania pĘwalni, systemaĘczniękuZdego dnia co 4 godziny. Raz na dobę w godzinach
uĄtkowania pływalni dokumentuje się wartośćchloru rwiązanego.
Zarządzający pływalnią, OśrodekSportu i Rekreacji we Włocławku uzgodnił z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitamym we Włocławkuharmonogram poboru próbek wody z niecek
basenowych, wody wprowadzanej do niecek basenowych z systemów cyrkulacji, wody z natrysków
i wody zbrodzików do płukania stóp na rok 202L Badania wody basenowej wykonywano zgodnie

z

zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki badań jakości wody przekazywano terminowo
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku. W przypadku przekroczeń
badanych parametrów informowano o podej mowanych dzińaniach naprawczych.
W uzgodnionym harmonogramie badń jakościwody na pływalni uwzględniono zakres
i częstotliwośó badań zawartą w zńączniku m 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. poz.2016 zpóźn. zm.)
Zah,res wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologicme tj. Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., oraz pararfletry fizykochemiczne tj. pH i temperaturę
wody, chlor wolny, chlor związarty, potencjał redox, mętność,azotany, utlenialność, chloroform
.

i,THM.

Badania laboratoryjne w kierunku Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa w nieckach
basenowych wykonywano dwrrkrotnie w miesiącu, w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych
z systemów cyrkulacji badania w kieruŃu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa wykonywane
byĘ jeden razw miesiącu, Legionella sp. jeden razw okresie funkcjonowaniapĘwalni.
W wodzie z niecek basenów temperaturę wody, pH, potencjał redox, chlor wolny
i chlor związany badano w każdym przypadku podczas pobierania próbki wody do badń
mikrobiologicznych. Mętnośćw nieckach basenowych badano jeden laz na miesiąc, a w wodzie
wprowadzanej do niecek basenowych z systemów cyrkulacji jeden taz w okresie funkcjonowania
pĘwalni. Azotany, utlenialność,chloroform i |THM zarówno w wodzie w nieckach basenowych,
jak i w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemów cyrkulacji badano dwa rary
w okresie funkcjonowania pływalni, a utlenialnośćIaznamiesiąc
Badania wody na pĘwalni wykonywĄ laboratoria akredytowane: Laboratorium Badawcze
ANCHEM - Brodnica, Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologtcznej
w Bydgoszczy DziŃ Laboratoryjny oraz Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Badania Wody
i ZywnościPowiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej we Włocławku. W ramach
wykonywanych badń stosowano metodyki referencyjnę analiz spełniające wymagania załącznika
nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie wymagń, jakim
powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz. U. poz. 2016 zpoźm. zm.) .
Analiza wyników badań jakościwody pod względem mikrobiologicznym, pobranej na
pływalni w ramach kontroli wewnętrznej w okresie funkcjonowania pływalni tj. od26 częrwca202|
r. do 23 sierpnia 20ż1 r, wykazałaprawidłową jakośćmikrobiologiczną,
Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych, w wodzie pobieranej z pływalnl
występowaĘ przel<roczenia dopuszczalnej maksymalnej wartości chloroformu, chloru związanego
i chloru wolnego.
W dniu 03.08.2021 r. badania jakościwody na pĘwalni basenów lętnich we Włocławku
przy ul. Lisek wykonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy we Włocławku. W żadnej z
badanych próbek wody nie stwierdzono przek<roczęńparametrów mikrobiologicmych.
.
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nięcce brodzika stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej wartości
chloroformu na poziomie 0,128 mgil przy dopuszczalnej wartości 0,03 mgfl oraz przekroczenie
dopuszczalnej maksymalnej wartości |THM na poziomię 0,129 mgll prry dopuszczalnej wartości
0,1 mgl. W wodzie wprowadzonej do niecki brodzika systemu cyrkulacji stwierdzono
przeboczenie dopuszcza|nej maksymalnej wartościchlorofonnu na poziomie 0,113 mgll oraz
ptzel<roczenie dopuszczalnej maksymalnej wartości
na poziomie 0,114 mg/l.
przękroczenie dopuszczalnej maksymalnej
W niecce basenu rekreacyjnego stwierdzono
'THM
wartości chloroformu na poziomie 0,065 mg/l. W wodzie wprowadzonej do nięcki basenu
rekreacyjnego z systemu cyrkulacji stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej wartości
chloroformu na poziomie 0,082 mg/l.
W niecce basenu sportowego stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej maksymalnej
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wartości chloroformu na poziomie 0,035 mg/l. W wodzie wprowadzonej do niecki basenu
pływackiego z systemu cyrkulacji stwięrdzono przekroczenię dopuszczalnej maksymalnej wartości
chloroformu na poziomie 0,037 mg/l.

W zrviąku z

povłyżsrymPństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
decyĄą nr 26612I z dńa 12.08.202I r. nakazń zarządzającemu wyłączenie z uffikowania nięcki
brodzika do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody basenowej w zakresię
oraz doprowadzenie wody we wszystkich nięckach i wody do nich
chloroformu i
wprowadzanej z'THM
systemów cyrkulacji do jakościzgodnej z rozporządzćniem Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. poz. 2016 z późn. zrrt.).
Poryżgza dęsląa7ostŃa uchylona decyzją w 302lżI z dńa 10.09.202I r. ze względu na
wyłącmie z użytkowańa z dniem 23.08.202I r. wszystkich niecek basenów letnich we Włocławku
zlokalizowanych przy ul. Lisek.
Analiza wyników badń wody z natrysków pobranej ptzez Pństwowego Powiatowęgo
Inspektora Sanitarnego we Włocławkuoraz w ramach kontroli wewnętrznej wykazńa prawidłową
jakośćmikrobiologicmą w zakresie ba}terii Legionella sp.W pobranych próbkach ciepłej wody
z naĘsków nie stwierdzono przekroczeń maksymalnej dopuszczalnej liczby bakterii z rodzaju
Legionella sp.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławkubiorąc pod uwagę powyższe oraz
mając na uw'adze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pĘwalni, wydaje ocenę
pozytylyną z nieprawidłowościamijakościwody w basenach letnich we Włocławkuptzy ul. Lisek za
okres funkcjonowania pĘwalni tj. od 26 częrwca2021 r. do 23 sierpnia 202I t.

PA

lNs

ii

l\,ńapdalena

Otrzymują:
adręsat - za potwierdzęniem odbioru - egz. nr

:"J
j l_,

l

W},k, w 2 ęgz.

1.

: !|/_,\.

,##;iv"
lawk

j

Feiclowska

1

2, aa-egz.nr2
KS

Strona 3 z 3

