
Kwidzyn, dnia ż9 czetwaa 2020r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Kwidrynie

SE.HK. 3 0.47 12.1 4.20ż0

ZBIORCZAROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

PRZY UL. WIEJSKIEJ 1A w K\ilIDZYNIE

Na podstawie § 4 rozporądzęnia Ministra Zdrovna z dnia 9 listopada 2015 roku.

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 20I5r.,
poz.2016), na podstawie ptzeprowńzonej kontroli stanu sanitarno - higienicznego oraz

po przeana|izowaniu:

o parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań,

o których mowaw § 3 ust. 1 ww. tozporuądzenia;
. wyników badń wody na pływalni wykonanych ptzez zaruądzającego

pływatnią;
. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego

pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjny ch ana|iz;
. wyników badń wody na pływalni wykonywanych przez Pństwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwid zynie przed wydaniem oceny,

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidąmie stliterdza, że

w okresie od 02 czerwca 20l9r. do 01 czerwca}O20r.,

jakość wody na pływalni w Kwidrynie prry ul. Wiejskiej 1A

nie stanowiłazagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się.

zarządzająpy płwńńą kwidzyńskie centrum sportu i Rekreacji
w Kwidrynie z siedzibą przy ul. Sportowej 6, 82-500 Kwidzyn, posiadał

ustalony z Pństwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kwidzynie
harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:
. dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
. dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzei;
. rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
. podejmował stosowne dzińańanaprawcze;
r pfowźtdziłbadańajakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach

posiadająrych akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań
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odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach

ońeślonych w cyt. wyżęj rozporządzeńu,

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię,

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu sieciowego Kwidzyn,

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 7 grudnia 2017 roku,

w rprawie jakości wody prr"^u"ronej do spożycia prze? ludzi @z, U, z2017 t,,poz,

2ż94), Państwowy rowiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidąmie wydał obszarową ocenę

jakości wody z wodociągu i<widryn nr 9ltlKl2019 z dnta 22 marca 20|9r,, w której

stwierdził, zó wodaz ww.-wodociągu jest przydatnado spożyciaprzez ludzi,

Ocena jakości wody na pływalni.

woda wprowadz anazsystemu cyrkulacji do niecki basenowej _ spońowej

W okresie od 02.06.2019r. do 01.06,20ż0r. jakośó wody wprowadzanej do niecki

basenowej sportowej, pod względem mikrobiologicznym oraz tzyrocne

odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra

, anu 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó

pływalniach (Dz. |J. z20|5 t.,poz.2016),

b) Woda w niecce basenowej dużej - sportowej

W okresie od 02.06.2019r. do 0I.06.2020r. jakość wody w niecce basenowej sportowej,

pod względęm mikrobi w;rmaganiom

ifir*"y.i;il.@iu Ministra Zdrovłta z dnia 9
r 1_:__1

listopada 2015 r. w
(Dz. U. z 2015 t.,

,p**i",'"ymagń,jakimpowinna-odpowiadaćwodanapływalniach
poz.2016).

4.

a)

Zdrowia
woda na

liczbapunktów pobierania próbek wody:

Iiczbabadń ogółem:

ffi ramach kontroli wewnętrznej :

@ y ch przezPaństwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:

ti-U" p"nłtów pobierania próbek wody:

liczbabadań ogółem:

ach kontroli wewnętrznej :

wego Powiatowego lnspektora

Sanitarnego w Kwidzynie :
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c)Wodawprowadzarrazsystemucyrkulacjidodwóchwanienwhirpool

@raniapróbekwody:
Iiczbabadń ogółem:

oli wewnętrznej:

o Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kwidzynie:

W okresie
whirpool 1

od 0ż.06.ż019r.
(przy niecce l

do 01 .06.2020r. jakość

spońowej): i whirpool
wody wprowadzanej do wanien -

2 (przy brodziku), pod względem

mlKroDloloBlgzlr.yrrr Urąź rrŁJ§vv^^,^,^^-:? ^-- - ł _," - - -:_,^*^_^,ł^ 
1Ą1 { l

określonym * ,orpóofriffiMńirtrłZdrowia z dnia 9 listopada ż0I5 r, w splawle

wymagań, jakim po*ińu odpowiadaó woda na pływalni ach (Dz,U, zż075 r,, poz, ż016),

wymaganiom sanitarnym

Wokresieod0Ż.06.2019r.do01,06.20Ż0r.jakośówodywanniewhirpool1
sportowej, pod względem, milaobiologi

"ffilffi;";:#;il;"o 
Ministra zdrowta z dnia 9

. i : __ ,^^--.:__^ ^,ł^nr,,ioAoó.xrnrlq n2 nłvWalniaChffiitrtr;tTs"Ji^l§"*ffiffi;, iut i* io*inna odpowiadać woda na PłYwalniach

(Dz. U. zżOt5 r.,poz.ż016),

W okresie od 0ż.06.2019r, do 0|,06,20ż0r, jakość wody wannie whirpool 2 prZy

brodziku, pod względem mikrobiologi W]

H,ffif;T;";t, TT§#i." ^ił,rr"?J, 
; uti- } o*inna o dp owi adać wo da na Pł Yw alni ac h

niecce
łiadńa

- przy

d) Woda w wannie whirpool (przy niecce sportowej):

1""b" p".któ* pŃierania próbek wody:

Iiczbabadń ogółem:

ewnętrznej:

o Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kwidzynie:

e) Woda w wannie whirpool (przy brodziku):

@iapróbekwody:
Iiczbabadań ogółem:

li wewnętrznej:

go Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kwidzynie:

(Dz. U. z ż015 t., poz. 2016),
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Iiczba punktów pobierania próbek wody: 1

liczbabadń ogółem: 9

liczbabadań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej: 9

Iiczba badńwykonanych przez Pństwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kwidzynie:

0

f) Woda wprowadzanaz systemu cyrkulacji do niecki rekreacyjnej:

W okresie od 02.06.2019r. do 01.06.2020r. jakość wody wprowadzanej do niecki
rekreacyjnej, pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym odpowiadała
wymaganiom sanitarnym określonym w rczporządzeniu Ministra Zdtońa z dńa 9

listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach
(Dz, U. z2015 r.,poz.2016).

g) Woda w niecce rekreacyjnej:

W okresie od 02.06.2019r. do 0t.06.2020t. jakość wody w niecce rekreacyjnej, pod

względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznvm odpowiadała wymaganiom
sanitarnym określonym w rczporządzętiu Ministra Zdrońa z dńa 9 listopada 20t5 r. w
sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 t.,
poz.2016).

h) Woda wprowadzanaz systemu cyrkulacji do niecki basenowej małej - brodzika

W okresie od 0ż.06.2019r. do 01.06.2020r. jakość wody wprowadzanej do niecki małej -

brodzlka, pod względem mikrobioloeicznym oraz fiąykochemicznym odpowiadała

wymaganiom sanitarnym określonym w rczporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9

listopada 2015 r. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz, U. z2015 r.,poz.2016).
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Iiczbapunktów pobierania próbek wody: 2

Iiczbabadań ogółem: 17

|tczbabadan wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej: 17

liczbabadń wykonanych przez Pństwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Kwidzynie :

0

Iiczbapunktów pobierania próbek wody: 1

Iiczbabadń ogółem: 9

Ltczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej : 9

Iiczbabadń wykonanych przez Pństwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie:

0



Woda w niecce basenowej małej - brodziku

|iczbapuŃtów pobierania próbek wody: 2

licńabadń ogółem: 17

|lczba badńwykonanych w ramach kontroli wewnętrznej : 17

Pństwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Kwidzynie :

0

W okresie od 02.06,2019r. do 0I.06.2020r. jakość wody w niecce basenowej małej -
brodziku, pod względem mikrobiologicznym oraz tizykochemlcznym oqpowlaoa{a

wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9

nŚtopada 2015 r. w spiawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U. z 2015 r., poz. ż016).

5. Ocena jakości ciepłej wody uĄrtkowej (woda z natrysków),

Jakość ciepłej wody urytkowej odpowiadała wymaganiom sanitarnym

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku

* 5p.uroi. roy-uguń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z2Ot5
r.,poz.2016).
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