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Roczna ocena jakościwody na pływalni krytej

przy Zespole §zkól w Tułowicach w 2021r.

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu na podstawię

14 marca 1985

r. o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

§ a roąporządzenia Ministra Zdtowta

z

odpowiadać woda na pływalniach (Dz.

art.

4 ust.

l

ustawy

U. z 202I r. poz.

z

dnia

195) orv

dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

U. z 2015 t., poz. 2016 zę arr.), dokonując rocznej

oceny

stwierdzą ze:

1, Woda doprowadzona

na

z

pływalnię pochodzi

wodociągu zbiorowego zaopatrzeńa

tj. wodociągu publiczrrego Tułowice i spełnia wymagania razpotządzenia Ministra
7 grudnia 2017 t. w sprawie jakości wody

poz.2294

2.

zs

Zdtońaz dńa

przeńacźńĘdo spĄiiłprźiĘ-Iidii@z.lJ. zżń7 r.,

rt.);

Pływalnia wyposażona jest w jedną nieckę basenową oruz sześćnaĘsków, z klórych dokonano
oceny jakoŚci wody zgodnie z wymaganiem rozporądzeńa Ministra Zdtowia

z

dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.IJ,

z20l5

r.,

poz.20t6 zs an.);

3.

Ocęna paramehów jakościwody na pływalni dokonywana była ptzez zaruądzającego pĘwalnią
w Wyniku:

o
r

prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody

systemałcznego i udokumentowanego nadzoru pracy vtządzei otaz rejestrowania
wyników pomiarów w zakręsie: pH, chloru wolnegoo chloru zitązanego

z niecki

basenowej oraz chloru całkowitego, potencjału redoks,

wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji. . Zgodnie

a

i

temperatury

także pH wody

z załączŃkięm nr

3

tabela Arazpotządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,

jakim powinna odpowiadać wodą na pływalniach (Dz.U.

z ż0l5 r.,

poz.20t6 ze zlrn)

pomiary pH, potencjału redoks, chloru wolnego i z:ńęanego powinny być wykonywane
zarówno z niecki jak i z wody wprowadzonej do nięcki basenowej z systemu cyrkulacji.
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Pomiary codzienne były wykonywane rzadziej niż co 4 godziny co jest niezgodne § 3 ust.
1 pkt 2 rozpotządzenia Ministra Zdtowia z dnia 9 listopada ż0I5 t. w sprawie wymagań,

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.IJ. z 2015 t., poz. 2016 ze zm.).

CzęstotliwośćWw pomiarów

nię doĘczy chloru

związanego, który zgodnie

zprzywołanymrozporządzeniem powinien być mierzony nie rzadziej niżrazna dobę;

4.

Badania jakościwody na pływalni wykonywane były ptzęzzarządzającego:

o

zgodnie

z wmaganą

Ministra Zdrowia

z

częstotliwościąokreślonąw załączniku Nr 3 do rozporządzeńa

dnia

9

listopada 2015

t. w sprawie

wymagań, jakim powinna

odpowiadać woda na pływalniach (Dz.IJ. z2015 L,poz.2016 ze zm.);

. w
.

laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji,

tj. Laboratorium Jars S.A., Łajski, ul. Kościelna2a,05-119 Legionowo

z

zgodnie

w

Sanitarnym

.

z

zgodnie

z

harmonogramęm ustalonym

z

Państwowym Powiatowym Inspektorem

Opolu;

.vqYmaganym zakresem określonym w zńączniku

Nr

1

i 2 do

rozporządzenia

dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U"

z

2015 r., poz. 2016 ze zm.). Zal<res badań wykonywanych w laboratorium

obejmował:

-

niecka: ogólną liczbę mikroorganizmów w 36oC po 48 h inkubacji, Escherichia

coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. chlor wolny, chlor związany,

,

mętnoŚĆ, pH, potencjał redoks, utlenialność,chloroform,

XTHM-ów i azotany;

eyrkulacja: ogólną liczbę mikroorganizmów w 36oC po 48 h iŃubacji, Escherichia

coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp. chlor wolny, chlor związany,
mętnośó, pH, potencjał ledoks, utlenialność, chloroform, E THM-ów
i azotany;
Przęd wydaniem rocmej oceny jakościwody Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

w dniu

20.09.20ż1

r.

pobrał do badań próbki wody

z

niecki, cyrkulacji, natrysku oraz wody

wodociągowej. Próbki wody przebadano pod kątem mikrobiologicznym

Na

podstawie sprawozdań 818-822/WAI/OL|21

z

i

frzykochemicmym.

przęptowadzonych badań laboratoryjnych,

w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadaĆ woda na pływalniach (Dz.IJ. z2015 t., poz.2016 ze zm.) nie stwierdzono zadnych
przel<roczeń,

W analizowanym okresie zarządca pływalni kytej przy Zespole Szkół w Tułowicach prowadził
badania wody z niecki basenowej, cyrkulacji oraz wody wodociągowej doprowadzonej na pĘwalnię.
W Ęm czasie pojawiły się jednostkowe przekroczenia chloru wolnego w niecce oraz chloru związanego

w wodzie z systemu cyrkulacji. Zarządca basenu prowadził codzienny,rejestr pomiarów, w którym
mierzone były chlor wolny, chlor związany, pH i temperatura z niecki oraz chlor całkowity, potencjał

L

redoks, a także pH wody wprowadzonej do niecki basenowej

z

systemu.

Ww

parametry z cyrkulacji

mierzone są automa§cznie, nie bada się chloru związanego w cyrkulacji ze względu na brak możliwości
technicznych. Losowo do analizy wyników pomiarów codziennych wybrano maj 202l r. W rejestrzę nię
stwierdzono żadnych przeh o czefi .

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu mając na uwadze pov,ryższą analizę stwierdza,

że Zespół Szkół w Tułowicach, ul. Zamkowa

l,

49-130 Tułowice prowadził ocenę jakościwody na

Wmaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapevłniający
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pĘwalni. Jednak naleąv zwiększyć częstotliwośó

pŁywalni zgodnie

z

pomiarów codziennych tak. aby były one zgodne z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2aI5 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na płyualniach (Dz.U. z

2015 r., poz.2076 ze zm.). Niezbędne jest również wprowadzenie do rejestru pomiarów codziennych
badania zawartościchloru związanego w wodzie z s}zstęmu cyrkulacji oraz potencjełu redoks w wodzie z

niecki basenowej, gdyż nie są one prowadzone.

zgorlnię z wymaganiem §

7

przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią

rv komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej

w obiekcię oraz na stronie internetowej (1eżeli

taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakościwody na

Państwowego Powiatowęgo Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Otrzymuie:

U

Zespoł Szkół w Tułowicach
ul. Zamkowa

1

49-130 Tułowice

2.

ala

pĘwalni dokonanej ptzez

