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ZBIORCZAOCENA ROCZNA JAKOSCI WODY
NA PŁYWALNI MIĘDZYOSIEDLOWEGO BASENU MIEJSKIEGO WE WŁOCŁAWKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku na podstawie art. 4 ust. 1

pkt 1 ustawy zdnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (tj.Dz.U. z202I r.PoZ.

795) oraz§ 4 rozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia9 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 na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we Włocławku przy ul. Wysokiej 12, zarządzanYm

przęz ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławkr za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia

ż02I r.
Na pływalni zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 12 wę Włocławku znajdują się: basen

sportowy, basen rekreacyjny oraz brodzik dla małych dzieci. Niecka basenu rekreacYjnego

i niecka brodzika wyposazone są w urządzenia wytwarzające aerozol wodno-powietrznY. KaŻda

niecka posiada niezależny system uzdatniania obiegowej wody basenowej.

Uzdatnianie wody basenowej obejmuje następujące procesy: koagulację, filtrację,

podgrzewanie, korektę pH, dezynfekcję wody podchlorynem sodu, lamPami IJV oraz dwutleŃiem

chloru.
p§walnię zasilawodociąg zbiorowego zaopatrzenia we Włocławku, ujęcie Zazamczę.

Woda na pĘwalniach tj. woda w niecce basenowej, woda wprowadzana do nięcki basenowej

z systemu cyrkulacji otaz woda doprowadzana do pĘwalni powinna spełniaĆ wYmagania

mikrobiologiczne i fizykochemicznę określone w zńącnikach nr I,2 do rozPorządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odPowiadaó woda na

pĘwalniach (Dz. U. poz. 2016 zpóźn. z:n.).

Zarządzający pĘwalnią tj, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku, zgodnie

z ww. rozporządzeniem, dokonuje oceny spełniania wymagń, jakim powinna odPowiadaó woda

w niecce basęnu sportowego, w niecce basenu rekreacyjnego i w niecce brodzika oraz woda

wprowadzana do niecek basenowych z poszczególnych systemów cyrkulacj i.

oceny jakości wody basenowej, zwządzający pływalnią dokonuje poprzez bieŻącą

obserwację wody w nieckach basenowych, dokumentując spostrzezenia i podejmowane czYnnoŚci
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uwzględniając datę, godzinę i podpis osoby dokonującej bieżącej obserwacji. W nieckach

basenowych w ocenianym okresie nie wystąpiły incydenty kałowe ani incydenĘ wymiotne.

Ocena jakości wody basenowej dokonywana pIzęz zarządzającego obiektem polega również

na stałym, udokumentowanym nadzorze pracy urządzeń i rejestracji wyników pomiaru pH wody,

potencjału redox, stęzenia chloru wolnego i temperatury wody. Wyżej wymienione parametry

rejestrowane są w trakcie godzin uzytkowania pĘwalni, systema§czniekażdęgo dnia, co 4 godziny.

Raz na dobę w godzinach uzytkowania pływalni dokumentowana jest wartość chloru mviązanego,

Zarządzający pływalnią, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku uzgodnił z Pństwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włocławku harmonogram poboru próbek wody

z Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku. Badania wody z niecki basenu

rekreacyjnego, z niecki basenu sportowego, z niecki brodzika oraz wody wprowadzanej do niecki

basenu rekreacyjnego, basenu sportowego i niecki brodzika z sytemu cyrkulacji, wody z brodzików
do płukania stóp oraz ciepłej wody z natrysków wykonywano zgodnie z zatwterdzonym

harmonogramem na rok 202I.
W uzgodnionym harmonogramie badań jakości wody dla każdej niecki uwzględniono zakres

i częstotliwość badań zawartą w zŃączniku m 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowta
z dnta 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Wyniki badań jakości wody przekarywano terminowo Pństwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku, & w przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych

p arametró w informo wano o p o dej mo wany c h dziaŁaniach naprawc zych.

Zalłes wykonywanych badń obejmował parametry mikrobiologiczne tj. Escherichia coli,

Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp., ogólną liczbę mikroorganizmów w 36+20C po 48h,

a dodatkowo w niecce brodzika udostępnianego maĘm dzieciom gronkowce koagulazododatnie oraz

parametry fizykochemtczne tj. pH i temperaturę wody, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox,

mętność, azotany, utlenialność, chloroform i |THM.
Badania w kieruŃu Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa we wszystkich nieckach

basenowych wykonywano dwukrotnie w miesiącu, badania w kieruŃu Legionella sp. w niecce

basenu sportowego i w niecce brodzika wykonywano jeden Taz na kwartał, a w niecce basenu

rekreacyjnego co miesiąc, ogólną liczbę mikroorganizmów w 36+20C po 48h we wszystkich
nieckach badano jeden raz w miesiącu, gronkowce koagulazododatnie w niecce brodzika badano
jeden raz na kwartał. W wodzie wprowadzonej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji badania

w kierunku Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i ogólnej |tczby mikroorganizmów w 36+20C

po 48h wykonywane były jeden taz w miesiącu, Legionella sp. w wodzie wprowadzanej do niecki
basenu rekreacyjnego, do niecki brodzika i niecki basenu sportowego badano jeden raznakwartał.

Temperaturę wody, pH, potencjał redox, chlor wolny i chlor zwiryany wykonywano
w każdym przypadku podczas pobierania probek wody do badań mikrobiologicznych. Mętność
w nieckach wykonywano jeden raz na miesiąc, a w wodzie wprowadzonej do niecek z systemu

cyrkulacji jeden raz na kwartał. Chloroform, ITHM i utlenialność zarówno w wodzie
w nieckach basenowych, jak i w wodzie wprowadzanej do niecek basenowych z systemu cyrkulacji
badano j eden r az na miesiąc, azotany raz na kwartał,

Badania wody na pĘwalni wykonywaĘ Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody
i Zywności Powiatowej Stacji Sanitamo-Epidemiologicznej we Włocławku, Dział Laboratoryjny
Oddziń Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz
Laboratorium Badawcze ANCHEM - Brodnica. W ramach wykonywanych badań stosowano
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metodyki referencyjnę analiz spełniające wymagania zńącnika nr 4 do rcryorządzenia Ministra
Zdrońa z dnia 9 listopada 2015 t. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na

pĘwalniach.
Analiza wyników badń jakości wody pobranej ze wszystkich niecek Międzyosiedlowego

Basenu Miejskiego w okresie od 1 stycznia2}Zl r. do 31 grudnia 202l rwykazŃa prawidłową,
jakośó mikrobiologicmą wody, zgodną z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do

rozporządzenia Ministta Zdrońa z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna

odpowiadaó woda na pĘwalniach (Dz. U. poz. 2016). W zakresie parametrów fizykochemicznych na

pĘwalni zarówno w wodzie pobieranej z niecek basenowych, jak i w wodzie wprowadzonej do

niecek basenowych z systemu cyrkulacji występowały ptzeboczenia chloroformu w zakresie

0,035 - 0,070 mgll.
W dniu 19.10.2021 r. badania jakości wody na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we

Włocławku przy ul. Wysokiej 12 wykonał Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wę

Włocławku. AnaIiza wyników badania jakości wody na pĘwalni wykazała prawidłową jakość

mikrobiologicmą i fizykochemiczną wody zarówno w nieckach basenowych, jak i wody

wprowadzonej do niecek basęnowych. W wodzie pobranej na pĘwalni z poszczęgólnych niecek

basenowych nie stwierdzono przehoczenia maksymalnej dopuszcza|nej wartości chloroformu.

W ramach zbiorczej oceny rocznej jakości wody na pĘwalni, Pństwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny we Włocławku dokonał również analiz1 jakości ciepłej wody uzytkowej

z natrysków oraz wody w brodzikach do płukania stóp.

W wodzie pobieranej z naĘsków zarówno podczas badań wykonywanych przęz

zarządzającego pĘwalnią jak i badń wykonywanych przez Pństwowego Powiatowęgo Inspektora
-Smiitmegdwe WłocłaŃ'ku-n-ie śhvierdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii Legionella
sp.

W wodzie pobieranej zbrodzików do płukania stóp zarówno podczas badń wykonywanych
przez zarządzającego obiektem jak i badń wykonywanych przez Pństwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego we Włocławku, stwierdzono prawidłową wartość chloru wolnego.

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku biorąc pod uwagę povłyższe oraz

mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pĘwalni, wydaje ocenę

pozytywną z nieprawidłowościami jakości wody na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim we

Włocławku zabkres od l sĘczria\lLl r. do 31 grudnia 202I t.
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