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ZBIORCZA ROCZNA OCENA WODY NA PL YWALNI
Kryta Pływalnia Wodnik ul. Gliwicka llb, Paniówki

Na podstawie:
• art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 L, poz. 256 ze zm.),
• art. 1 pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 'marca 1985 L o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 L, poz. 59 ze zm.),
• § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z, dnia 9 listopada 2015 L W sprawie wymagań,

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 L, poz. 2016)
- ---- ._---~- _....----

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których

mowa w § 3 ust. l ww. rozporządzenia,

- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie

z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Gliwicach

harmonogramem kontroli wewnętrznej,

- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,

- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach

stwierdza

że, w okresie od 2 czerwca 2019 L do 1 czerwca 2020 L eksploatacja była prowadzona

przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających

z Pływalni Wodnik w Paniówkach.
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UZASADNIENIE

Zarządzający Krytą Pływalnią Wodnik w Paniówkach realizował badania jakości wody,

zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gliwicach harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody oraz każdorazowo

w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody

·na pływalni.

Analizy były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację (AB 12,32; AB313)

Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom.

referencyjnym analiz wody na pływalni określonych w załączniku nr 4

do ww. rozporządzenia, a sprawozdania z badań terminowo przekazywane Państwowemu

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gliwicach. Zgodnie z wymaganiami określonymi

w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia zakres badanych parametrów obejmował:

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h,

Legionella sp., potencjał redox, pl-I, chlor wolny, chlor związany, mętność, chloroform,

ITRM, azotany, utlenialność. Ponadto zarządzający pływalnią dokonywał systematycznego

i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń, oraz. rejestrował wyniki pomiarów jakości

wody: nie rzadziej niż raz na 4 godziny w zakresie pl-I, potencjału redo x, stężenia chloru

wolnego, temperatury; nie rzadziej niż raz na dobę w zakresie parametru chloru związanego.

W obiekcie prowadzony jest dziennik bieżącej obserwacji wody, który zawiera

udokumentowane spostrzeżenia i podjęte czynności naprawcze m.in. ocenę przejrzystości

wody, widoczne zanieczyszczenia, incydenty kałowe i wymiotne, działania naprawcze, datę

wyłączenia niecki oraz powiadomienia o powyższym właściwego państwowego powiatowego

inspektora sanitarnego.

W okresie od 2 czerwca 2019 r. do l czerwca 2020 r. na terenie Krytej Pływalni Wodnik

pobrano do badań laboratoryjnych 185 próbek wody. Z uwagi na wprowadzenie w Polsce

stanu epidemii od dnia 12 marca do 18 czerwca 2020 r. pływalnia była unieruchomiona.

W ocenianym okresie nie stwierdzono braku przydatności wody do kąpieli, pomimo

występujących wyników badań wody niespełniających wymagań określonych

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016). W przypadku

stwierdzenia pojedynczych niezgodności jakości wody z normatywem (redox, chlor wolny,

chlor związany, azotany, utlenialność, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C po 48h)

zarządzający pływalnią natychmiastowo podejmował działania naprawcze w celu
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zapewmema jej odpowiedniej jakości oraz informował Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o podejmowanych czynnościach. Powyższe działania

naprawcze polegały m.in. na czyszczeniu oraz płukaniu filtrów, na zwiększeniu ilości

dozowanej wody wodociągowej, a w przypadku przekroczenia mikrobiologicznego

na przeprowadzeniu szokowego chlorowania wody w godzinach nocnych. Badania kontrolne

nie wykazywały nieprawidłowości. Parametry takie jak chlor wolny, chlor związany, redo x

i pH zależą w dużej mierze od obciążenia pływalni, a ich wartość zmienia się wielokrotnie

w ciągu doby.

Stwierdzone w lipcu i wrześniu 2019 r. przekroczone wartości ubocznego produktu

dezynfekcji tj. chloroformu nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób

korzystających z pływalni przy krótkotrwałej ekspozycji, jednakże wskazują na konieczność

wzmożonego nadzoru nad procesem uzdatniania wody. Badania kontrolne wykonane przez

zarządcę me wykazały nieprawidłowości. Podczas dezynfekcji wody basenowej

podchlorynem sodu w wyniku reakcji ze związkami organicznymi powstają THM-y

(m.in. chloroform) - składowe chloru związanego. Chloroform jest cięższy od powietrza

iunosi się nad wodą. Trihalometany są wchłaniane do organizmu drogą doustną, przez

inhalację lub przez skórę. Przy wysokich stężeniach związki chloroorganiczne mogą wywołać

zawroty i bóle głowy, ogólne zmęczenie, a także prowadzić do uszkodzeń wątroby, nerek

i układu nerwowego.

Z uwagi na pojawiające się przekroczenia dopuszczalnej wartości bakterii Legionella sp.

w obiegu wanien słodkich w II półroczu 2019 r. zarządca pływalni przeprowadził szereg

działań naprawczych polegających m.in. na przeglądach instalacji, kilkukrotnej dezynfekcji

chemicznej dwutlenkiem chloru. Analiza wyników badań z I półrocza 2020 r. nie wykazała

obecności bakterii Legionella sp., co świadczy o długoterminowej skuteczności

podejmowanych działań korygujących.

Badania jakości wody na pływalni wykonywane w ramach przeprowadzonej przez PPl S

w Gliwicach kontroli urzędowej oraz przez zarządzającego w ramach kontroli wewnętrznej

wraz z prowadzonymi działaniami korygującymi pozwalają stwierdzić bezpieczeństwo

korzystania z obiektu.

Zgodnie z §7 przywołanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie

zamieszczonym na tablicy informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu w obiekcie,

informuje o ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego

inspektora sanitarnego, spełnieniu przez wodę na pływalni wymagań określonych
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w ww. rozporządzeniu lub o aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości, podjętych

działaniach naprawczych oraz planowanym terminie doprowadzenia jakości wody

na pływalni do odpowiednich wymagań. Wyniki badań wody basenowej publikowane są

na stronie internetowej pływalni.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Jednocześnie informuje się o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi mieć formę
pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądź przesłane pocztą lub środkami komunikacji
elektronicznej na ogólnych zasadach.
Złożenie oświadczenia powoduje ostateczność i prawomocność niniejszej decyzji.
Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymuje:
l. Pływalnia Wodnik Sp. z 0.0.

ul. Gliwicka 11b, 44-177 Paniówki
Kopia:

2. NS/HK - a/a
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