PAŃSTWOWY
PoWlATovVY lNsPEKToR sAN ITARNY
WE WŁOCŁAWKU
Włocłarvek, 25.03.ż022 r.
Egz, nr 1

NHŚ-5224-3-I-5lż2

y,az,3b4f

OśrodekSporfu i Rekreacji
Al. Chopina 8

Ośrodcll Slońu i Rel<reacji
w,: v/łoeiawku

87-800 Włocławek

Wpłynęłonr ..............,

Dai-

t

2 9, fi5,

,.........

t"/

..,.........,..."ZBIoRCZA OCENA RoCZNA JAKoŚCI WoDY
NA PŁYWALM DELFIN WE WŁOCŁAWKU

państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy we Włocławku na podstawie art. 4 ust. 1
pkt l ustawy z dnia |4 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. IJ. z2021, r. poz.195) oraz
jakim Powinna
§ 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada ż0l5 r. w sprawie wymagań,
odpowiadaó woda na płyłvalniach (Dz. U. poz. 20t6 z późn. zm.), biorąc pod uwagę bezpieczeństwo
jakqŚci wody na PłYwalni Delfin
zdrowotne osób korzystających z pływalni, dokonał zbtorczej,rocznej oceny
okręs
wę Włocławku przy A1, Chopina 70, zarządzanej przez OśrodekSportu i Rekreacji we Włocławku za
od

1

styczniażl}I r. do 31 grudnia 2021 r.
Na płyłvalniDelfin znajdują się: basen pływacki, basen rekreacyjny, dwie wanny jacuzzi oraz basen

jacuzzi 'wYPosazone są
do nauk_i pły*;,,ania. Niecka bascnu rekrearyjnego, niecka basenu płlłvackiego i wannY
w ltządzenia wytwarzaj ące aerozol wodno-powietrzny. Każda niecka posiada niezaleŻnY sYstem uzdatnianla
jeden wspólny system uzdatniania.
obiegowej wody basen owej, zawyjątkiem wanien jacuzziposiadających

Uzdatnianie wody basenowej obejmuje następujące procesy: koagulację, filtrację, Podgrzewanie,
korektę pH oraz dezynfekcję wody podchlorynem sodu,
pływalnię zasila w wodę wodociąg zbiorowego zaopatrzenia we Włocławku,
Zarządzający pł5.walnią tj, ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku,zgodnie
niecce
z ww. rozporządzeniem, dokonuje oceny spełniania wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda w
jac',lzzi
i wannach
basenu pływackiego, w niecce basenu rekreacyjnego, w nieccę basenu do nauki płYwania
oraz woda wprowadzana do nięcek basenowych zposzczególnych systemów cyrkulacji,
wodY
oceny jakości wody basen owej, zarządzający pływalnią dokonuje poprzezbieżącą obserwację
datę, godzinę
w nięckach basenowych, dokumentując spostrzezenia i podejmowane czynnoŚci uwzględniając
nie
wYstąPiĘ
okresie
i podpis osoby dokonującej bieżącej obserwacji. W nieckach basenowych w ocenianym
incyden§ kałowe ani incydenty wymiotne.
na
ocena jakościwody basenowej dokonyłv ana przęz zarządzającego obiektem Polega równieŻ
stĄm, udokumentowanym nadzorze pracy urządzeń i rejestracji wyników Pomiaru PH wodY, Potencjału
Są w trakcie
redox, stężenia chloru wolnego i temperatury wody. Wyżej wymienione pammetry rejestrowane
godzin uż}tkowania pĘwalni, systematycznie każdego dnia, co 4 godziny, Raz na dobę w godzinach
użytkowania pływalni dokumentowana jest wartość chloru związanego.

Zarządzający pływalnią, ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku uzgodnił z PaństwowYm
powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku harmonogram poboru Próbek wodY z PłYwalni Delfin
niecki basenu do
we Włocławku. Badania wody z niecki basenu pĄ.wackiego, niecki basenu rekreacyjnego,
niecki basenu
nauki pĘwania i wanien jacuzzi oraz wody wprowadzanej do niecki basenu pływackiego,
brodzików do
z
wodY
rekreacyjnego, niecki basenu do nauki pływania i wanien jaclzzi z sytemu cyrkulacji,
pRŃsrwowy powlATolłry
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płukania stóp oraz ciepłej wody z naĘsków wykonywano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem na rok
2021.

Ze względu na

s},tuację epidemiczną

w kraju,

zarządzający pływa|nią zgodnie

z obowiązującymi przepisami zamknął ją w okresie od 1 sĘvcznia2021 r. do 17 lutego ż021 r.

W

uzgodnionym harmonogramie badań jakości wody dla każdej niecki uwzględniono zakres
i częstotliwośćbadań zawartą w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pĘrvalniach.
Wyniki badań jakościwody przekazywano terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu we Włocławku, a w przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów informowano
o podej mowanych działaniach naprawczych.
Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobio|ogiczne tj Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., ogólną liczbę mikroorganizmów w 36+20C po 48h, a dodatkowo
w niecce basenu do nauki pĄ.rvania udostępnianego maĘm dzieciom gronkowce koagulazododatnię oraz
parametry fizykochemiczne tj, pH i temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox,
mętność,azotany, utlenialność,chloroform i ITHM.
Badania w kierunku Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa lve wszystkich nieckach basenowych
wykonywano dwukrotnie w miesiącu, badania w kierunku Legionella sp, w niecce basenu pływackiego,
w niecce basenu rekreacyjnego i wannach jacuzzi wykonylvano co miesiąc, a w niecce basenu do nauki
pływania co kwaftał, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36+20C po 48h we wszystkich nieckach badano
jeden raz w miesiącu, gronkowce koagulazododatnie w niecce basenu do nauki pływania badano_jeden raz na
kwartał, W wodzie wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji badania w kierunku
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i ogólnej liczby mikroorganizmow w 36+20C po 48h wykonywane
byĘ jeden raz w miesiącu, Legionella sp. lł,rvodzie wprowadzanej do wszystkich niecek badano jeden raz na
kwartał.

Temperaturę wody, pH, potencjał redox, ch|or lł,oln1,, i chlor związany wykonywano
w każdym przypadku podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych. Mętnośćw nieckach
wykonyrłano jeden razna miesiąc, a r.ł,wodzie lł,prowadzonej do niecek z systemu cyrkulacji jeden raz na
kwartał. Chloroform, ITHM zarówno w wodzie w nieckach, jak i w wodzie wprowadzanej do niecek
z systemu cyrkulacjibadano jeden raz na miesiąc, azotany raznakwartał, a utlenialnośćw wodzie w nieckach
dwa razy w miesiącu i w wodzie wprowadzanej do niecek z systemu cyrkulacji raz na miesiąc.

Badania wody na pływalni wykonyłvałoakredYowane Laboratorium Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i ZywnościPowiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku,
DziałLaboratoryjny Oddział Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
oraz Laboratorium Badawcze ANCHEM - ul. Korczaka 2, 87-300 Brodnica. W ramach wykonywanych
badań stosowano metodyki referencyjne analiz spełniające wymagania zŃącznlka nr 4 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pĘwalniach.
Analiza wyników badań jakości wody pobranej ze wszystkich niecek pĄ.walni Delfin
w okresie od l styczniażOżl r. do 31 grudnia 202I r.wykazała prawidłową, jakośó mikrobiologiczną wody,
z wyjątkiem incydentalnego stwierdzenia obecnościbakterii Legionella sp. w wodzie niecki basenu
rekreacyjnego, niecki basenu do nauki pĘwania i wodzie wprowadzanej do §ch niecek z systemów
cyrkulacji. Zarządzający niezwłocznie podjął dziŃania naprawcze, wyłączyłniecki z użytkowania
i doprowadził jakośćwody w nieckach do zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi
mikrobiologicznej jakości wody basenowej. W zakresie parametrów fizykochemicznych na pływalni Delfin
zarówno w wodzie pobieranej z niecek basenowych, jak i w wodzie wprowadzonej do niecek basenowych
z systemu cyrkulacji utrzymywaĘ się przekroczenia chloroformu na poziomie 0,03 1-0,168 mg/l
i incydentalne przekroczenia )THM oraz chloru związanego i wolnego.
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W dniu 12.10.2021 r. badania jakości wody na płl.walni Delfin we Włocławkuwykonał Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.Analiza wyników badania jakości wody na pły,walni
wykazała prawidłową jakośćmikrobiologlczną zarówno w nieckach basenowych, jak i wody wprowadzonej
do niecek basenowych, przekroczenia dopuszczalnej rvartości chloru związanego w wodzie we wszystkich
nieckach i wodzie doprowadzanej do niecek basenowych oraz przekroczenia dopuszczalnej wartości
chloroformu w wodzie z niecki basenu pływackiego, wodzie wprowadzanej do basenu p§.wackiego z systemu
cyrkulacji. wodzie z niecki basenu rekreacyjnego, wodzie basenu do nauki p§.wania i wodzie wprowadzanej
od te.j niecki z systemu cyrkulacji.
Decyzla nr 509/19 z dnia 02.12.2019 r. wl,dana przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Włocławku nakazująca doprowadzenie wody do prawidłowej jakościw zakesie chloroformu

jest w trakcie wykonania. Termin doprowadzenia rvody na pĘwalni Delfin został na wniosek
przesunięty do

strony

30 .09 .20ż2 r.

W ramach zbiorczej oceny rocznej jakościrvody na pĘwalni, Państwowy Powiatowy

Inspektor

Sanitarny wę Włocławku dokonał równiez analizy jakościciepłej wody uzytkowej z natrysków oraz wody
w brodzikach do płukania stóp.
W wodzie pobieranej z natrysków w ramach nadzoru prowadzonego przęz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego wę Włocławkunie stwięrdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby
bakterii Legionell& sp,, a podczas badań wykonywanych przez zarządzającego pĘwalnią sfwierdzono
incydentalne przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp. w jednym z natrysków. Zarządzający

doprowadził jakośćwody z natrysków do zgodnej
z obowiązującymi przepisami prarł,nvmi do§czącymi mikrobiologicznej jakościwody z natrysków.
W wodzie pobieranej z brodzików do płukania stóp zarówno podczas badań wykonywanych przez

niezwłocznie podjął działania naprawcze

i

zarządzającego ob iektem, stw ierdzono zan izoną rvartośćchloru wo lnego.

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny wę Włocłalrkubiorąc pod uri,ag9 po\\yzsze orazmając
na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pĘ.rvalni, wydaje ocenę pozyfiną
z nieprawidłowościami jakości wody na pływalni Delfin we Włocławku za okres od 1 stycznia ż021 r, do
31 grudnia żOżlr.

Zastępca

lnspektora

Zofia Ziólkowska

Wyk. w 2 ęgz.
Otrzymują:

1.

adręsat - za potwierdzeniem odbioru - egz. nr

I

2. aa-egz.m2
KS

Strona 3 z 3

