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Zbiorcza roczna ocena wody
Aquaparku, ul. Piłsudskiego l9
ul. Sobieskiego 14, w Dębicy

Dębica, ż018-07 -24

w : Zespole Basenów Kąpielowych oraz
w Dębicy i Zespolu Basenów Kąpielowych

W skład Zespole Basenów Kąpielowych oraz Aquaparku, ul. Piłsudskiego 19 w Dębicy

wchodzą : nieckami basenowe o długości 50 m i 25 m; zespół Aquaparku, w którym znajduje

się baserl rekreaclny z atrakcjarni wodnymi. brodzik dla dzieci, Whirlpool i Jacuzzi;

z-.ież,dżalnia o długości 104 m z wanną hamowną. Zespół Basenów Kąpielowych oraz

Aquapark ma zaperł,nioną wodę

wodociągowego w Dębicy.
Z systemu zbiorowego zaopatrzenia, tj. urządzenia

Oceny dokonano na podstawie ana|izy :

- wyników badań wody z niecek Zespołu Basenów Kąpielowych oraz Aquaparku za okres

1 lipca 20l7r. do 16 czerwca 2018r. wykonywanych, w ramach kontroli wewnętrznej, przez

SGS Polska Sp, z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52a,

a także udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- zakesu i częstotliwości wykonywania badań przez Zarządzalącego Zespołem Basenów

Kąpielowych oraz Aquaparku oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

- parametrów jakości wody z niecek przedmiotowego Zespołu wykonanych w ramach

bieżącej obserwacj i lł od; basenowej:

- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez PPIS w Dębicy przed wydaniem

oceny,

Badania wody basenowej Zarządzalący Zespołem Basenów Kąpielowych i Aquaparkiem

plowadził zgodnie z harmonogramem, który został ustalony z PPIS w Dębicy. Zakres badań

obeinrował parametry wymagane Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 20l5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na

pływalniach ( Dz. U. 2015, poz.2016 ). Zacyrowane Rozporządzenie określa wymagania,

jakie powinna spełniać woda na pływalniach :

a) mikrobiologiczne ( załącznik nr 1 ) Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna

liczba mikroorganizmów w 360C, Legionella sp.;

b) wymagania fizykochemiczne ( zńącznik nt 2 ) - mętność, chloroform, E THM, glin,

azotany, utlenialność, potencjał redox, pH, mętnośó, chlor związany, chlor wolny.

Powyższe wymagania dotyczą wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu

cyrkulacji, wody w niecce basenowej. wody w nieckach basenowych wyposażonych

w urządzenia rłytwarzające aerozol wodno powietrzny. wody w nieckach basenowych

trdostępnianych do nauki pływania dla niernowląt imałych dzieci do lat 3, wody w brodziku

do phrkania stóp. Badania z poszczególnych systemów i niecek mają określony zakres w ww.

Załączntkach.
W okresie od l lipca 20l7r, do 16 czerwca ż0l8r, Zarządzający Zespołenr Basenów

Kąpielowych i Aquaparkiem przeprowadził badania zgodnie z wymaganiami cytowanego

Rozporządzenia i wyniki zestawiono w poniższej tabeli :
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\ Nazwa
\ L|tządzęnia

średnX
watośc\
badanych \
paran]etróW \
w okresie \
sprawozdawczym \

Basen

50m

Basen

25m

Basen

rekreacyjny

Urządzenia
wytwarzające
aerozol

Brodzik
Whirpool Jacuzzi

Mętność w NTU
lmax 0,5 NTUI I)

0,1 1 0,12 0,l3 0,12 0,12 0,13

Ch loroform w mg/l;

lmax 0.03 meAl l)
0,02 0 01 0,03 0,03 0,03 0,02

§'lHi\4 rł rng/l

lmax 0,1 ms/|l l)
0.02 0.03 0.03 0.03 0,02 0,02

(ilin rr llig,/l

lmax 0,2 mg/ll l)
0.05 0.04 0,04 0"01 0.06 0.04

Azotany w mg/l
Imax 20 mg/l| I)

10,00 9^7 1 5,1 l8,0 18,0 9,3

Utlen ialnośó w mg/l
lmax 4 mg/ll l)

0,75 1,6 I,6 1,7 1,7 1,6

Escherichia coli w ]00 rnl
rłody
lnorma 0 itkl |}

0 0 0 0 0 0

Pseudomonas aeruginosa
w l00 ml wody
lnorma 0 itkl 1)

0 0 0 0,2 0 2

Ogólna liczba
mikroorganizmów w
36'Cpo48hwlnrl
wodl,
Inorma l00 itk| 

l)

ż 21 15 7 6 25

Legionella sp, w l00 ml
wody
Inorma 0 itkl l)

0,ż 8 l 0,4

Potenc.jał rędox mV
lmin 750 mVl l)

/ JJ 736 727 7ż7 127 ]07

Odczyn w pH
t6,5 - z.6 pHl 'l

7,0
,7 

,1 7,1
,7,0 7,0 7,1

Chlor wolny w mg/l
lmax 20 msAl |)

0,45 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4

Chlor związany
w mg/l
lmax 0.2 mg/ll l)

0,1ó n) 0,2 0,3 0,3 n)

* ,*-iuńt] podano dopuszczalne Wartości palametrów określonę w Rozporządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 9listopada 2015r, w Sprawię wymagań, jakim powinna odpowiadać

Woda na pływalniach ( Dz. tJ. 2015. poz.2016 ),

Analiza poSzczególnych palametrów wykazńa, że w okesie, którego ocena dotyczy, niektóre

parametry nie odpowiadały Wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia

9 listopada 2015r. ( Dz. IJ.2015, poz. 2016 ). Wyniki analizy, o której mowa powyżej

przedstawiają się następująco :
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Parametr % wyników w normie /

urządzenię do kąpieli
% wyników poza normą l
tttządzenię do kąpieli

Utlenialność w rngy'l 96 oń l basęn rekreacyjny 4 Yo l basen rekreacyj ny

Chloroform w mg/l 67 %o l basen 25 m:
51 oń l basen rekreacyjny;
71 % / whirpool;
83 %o l iacuzzi

33 oń l basęn 25 m;
43 Yo l basen rekreacyjny;
29 Yo l whirpool;
1'7 Yo l laclzzi

Potencjał redox w mV 20 % / basen 50 m;
20 oń l basen 25 m;

7 % basen rekreacyjny;
20 %l i whirpool:

7 oń l jacuzzt

80 % / basen 50 m;
80 % / basen 25 m;
93 %o l basęn rekreacyjny;
80 % / whirpool;
93 oń l lacuzz|

Ch lor rvolny w mg/l 93 % / basen 50 m;
20 Yo l basen 25 m;
20 oń l basęn rekreacyjny;
67 Yo l whilpoo|;
47 oń l lacuzzi

7 % / basen 50 m;
80 % / basen 25 m;
80%/ basen rekeacyjny;
33 % / whirpool;
53 %o / lacuzzi

Chlor związany w mg/l 93 %o l basen 25 m;
87 % / whirpool;
80 oń l jacuzzi

7 oń l basen25 m;
13 % / whirpool;
20 oń l 1acuzzi

OgóIna liczba
nl ikroorganizmów w 3ó'C po
48hw lml wody

9ż oń l basen 25 m:

92 oń l basen rebeacyjny
9ż% lbrodzik

8 oń l basen 25 m;
8 % / basen rekeacyjny;
8 oń l brodztk

L,egionella sp. w l00 ml wod1, 91 % / basen rekreacyjny;
9l % / whirpool:
9I o/o i jacuzzl
92 oń l brodzik

9 o/o l basen rekreacyjny;
9 % / whirpool;
9 oń l 1acuzzi
8 %, l brodzik

Pseudomonas aeruginosa w l00
rnl wody

96 % / whirpool
96 oń l brodzik

4 % / whirpool
4 oń l brodzik

W związku ze stwierdzeniem wyników poza normą dla ww. parametrów, PPIS w Dębicy
występował do MOSiR w Dębicy, celem podjęcia działń naprawczych, by doprowadzić
jakość wody do wymagań przedmiotowego Rozporządzenia. W przypadku, gdy przekroczone

były parametry mikrobiologiczne, np. Legionella sp,, dane urządzenie do kąpieli było

wyłączane z użl.tkowania, do czasu uzyskania wyników badania wody odpowiadającym
normom zawafiym w ww, Rozporządzeniu. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach,

podjęte działania wyeliminowały ponadnorm atywne zarięczyszczenie wody, co było
potwierdzane dodatkowymi jej badaniami, I tak w okresie sprawozdawczym wdrożono
poStepo\^ania adm inistracl j ne. rł związktt z ponadnormatywn1 m zanieczyszczeniem

mikrobiologicznynr : a) ogólne.i 1iczby mikroolganizmów w basenie 25 m, basęnię

rekreacyjnym i brodziku - w sierpniu 2017 roku

b) bakterii Legionella sp. w whirpoolu, jacuzzi, basenie rekreacyjnym i brodziku

w czerwcu 201 8 roku
W okresie sprawozdawczym, zgodnie z wymaganiami zac}towanego Rozporządzenia

przeprowadzane były badania wody w natryskach, w zakresie Legionelli sp., na instalacjach

ciepłej wody. Próbki do badań były pobierane z l na l0 natrysków. Przedmiotowe badania
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nie były kwestionowane, nie wykryto w badanych próbkach bakterii Legionella sp. -
reasumując brak było skażenia wody tymi bakteriami.
Wymagania przedmiotowego Rozporządzenia dolyczą także pomiarów chloru wolnego
lł, wodzie brodzików do płukania stóp, Powyższa czynność wchodzi w zakes bieżącej
obserwacji, Natomiast systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz
rejestracja wyników pomiaru jakości wody na pływalni jest prowadzona nie rzadziej niZ co
4 godziny, w trakcie godzin uż}tkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna
mieć miejsce przed rozpoczęciem jej użltkowania. W ramach udokumentowanęgo nadzoru
pracy urządzeń oznaczanę są paramętry : potencjał redox, pH wody, chlor związany, chlor
wolny i temperatura. I tak, w omawianym okresie wykonano :

Nazwa
urządzenia

Parametr

Basen

50m

Basen

25m

Basen

rekreacyjny

Whirpool Iaęuzzi Brodzik

,:?

0r-

Liczba
wykonanych
pomiarów

1774 1765 1405 709 694 l466

% pomiarów w
normie 99,8

71 5 64 gs6 96 69

% pomiarów
poza normą 0,2 ż6,5

36 0,4 4 31

N

Liczba
wykonanych
pomiarów

1774 1765 l405 709 694 |466

% porniarów w
normie 99.9

qgq 99,6 100 99,9 99,9

% pomiarórł,
poZa I]orn]ą 0.1

0.1 0.4 0 0.1 0,1

!=
9:

Llczba
wykonanych
pomiarów

1774 1765 1405 709 694 1466

% pomiarów w
normie c)o,

91,3 0,4 4 3 0,7

% pomiarów
poza normą 0,8

2,7 99,6 96 97 99,3

N

N

!<
U:

Liczba
wykonanych
pomiarów

304 312 339 174 l69 340

% pomiarów w
normie

100
95.9

97 98 96 97

% poIrriarów
poZa norn]ą

0

4,1

J 1 4 )
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Woda w brodzikach do płukania stóp :

Szatnia danrska - wvkotrano 675 pomiarów chloru wolnego, [norma w zakresie 1,0 - 2,0 mg/l|;

60 % w_vników bl,ło w nomrie. 40 % wyników poza normą;

Szatnia męska, wykonano 675 pomiarów chloru wolnego. [norma w zakresie I,0 - 2,0 rng/l];

63 % wyników było w normie, 37 % wyników poza normą;
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy, w trakcie ocenianego okesu, zwracał
uwagę Miejskiego Ośrodka Sporlu i Rekreacj i w Dębicy, ul. Sportowa 26 odnośnie ciągłego

dostosowywania, do wymogów określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej,

w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia systematycznego i udokumentowanego nadzoru

pracy vrządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni.

Analiza wody na przedmiotowym Zespole Basenów, w czasie roku sprawozdawczego, była
prowadzona według referencyjnych metod analizy dla poszczególnych parametrów ptzez

SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, 43-200 Pszczyna, ul, Cieszyńska 52a.

Państworły Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy dnia 5 czerwca 2018 roku pobrał

próbki rł,od1, ze \\ sz},stkich niecek przedmiotowego Zespołu Basenów, którę zostały

urł zględllionc \Ą pLleJmiutu\Ąe.i otenie,

MOSiR w Dębicy administruje takźe Zespól Basenów Kąpielowych w Dęlricy,
ul. Sobieskiego 14. Jest to płlłvalnia odkfa działająca tylko w sezonie letnim; zazlxryczaj

uruclramiana wraz z rozpoczęciem wakacj i i kończąca działalnośó z końcem wakacj i. W skład
Zespół Basenów wchodzą: basen odkyty o wym. 50 m x 21 m i głębokości 1,4 - 1,8 m
i basen rekreacyjrry z maksymalną głębokością 70 cm.

W ocenianym okresie ( sęzon 2017 i czerwiec 20l8 ) prowadzone były badania wody w ww.

nieckach z częstotliwością i w zakresie nakazanym zapisami Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. ( Dz, U. 2015, poz. 2016 ). Badania wykonywano
w ramach kontroli wewnętrznej, a Iakże z nadzoru przez PPIS w Dębicy.
Wyniki badań kształtowały się następująco :

wartości badanych pararn

Basen odkryt1, 50 m Basen rekreacyjny

Mętność w NTU; [max 0,5 NTU| " 0,I2 0,13
Chlorofonn w Ing/I; [max 0,03 mg/l] ') 0,03 0,02
5-THM w nlg/l;
łmax 0,1 msłl l)

0,04 0,02

Azotany w mg/l
lmax 20 me/ll |)

3,0 3,6

UtIenialnośó w mg/|

Imax 4 mg/ll l)
1,1 1,3

Escherichia coli w 100 ml rł,ody
lnorma 0 itkl |)

0 0

Pseudomonas aeI,uginosa w l 00 ml wody
lnorma 0 itkl I}

0 0

Potencjał t,edox nlV
lmin 750 mVl l)

7I5 70]

Odczyn w pl-,I 7,1
,7,4
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16.5 - 7.6 nHl l)

Clilor wolny w rng/l

lmax 20 mg41 l)
0,6 0,5

Chlor związany
w mg/l
Imax 0,2 mg/|l l)

0,03 0,04

w nawiasach podano dopuszczalne wafiości parametrów określone w Rozporządzenlu

Ministra Zdrowia z dnia 9listopada 2015r. w sprawie lł,ymagań, jakim powinna odpowiadaó

woda na pływalniach ( Dz. 1-1. 201 5. poz.20|6 )

Prowadzony jest Systematyczny i udokumentowany nadzór ptacy urządzei oraz rejestracj a

wyników poniaru jakości wody na pływalrri i oznaczane są parametry : potencjał redox, pH

wod.v. chlor związany, chlor wolny i temperatura. I tak, w omawianym okresie wykonano :

W związku z powższym, po przeana|izowaniu zebranej dokumentacji, Państwowy

Powiatow.y Irrspektor Sanitarny w Dębicy wniosku.je o poczynienie starń w zakesie jakości

wody. by wyeliminować wyniki i pomiary odbiegające znacząco od nakazanych norm.

Reasunrując PPIS w Dębic_v'. ocerria, że woda urządzeniach do kąpieli Zespołu

Basenów kąpielowych oraz Aquaparku, ul. piłsudskiego l9 w Dębicy i w nieckach zespołu

Basenów Kąpielowych w Dębicy, ul. Sobieskiego 14 odpowiada wymaganiom

mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załąęznikach nr 1i 2 do

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

powilrna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U, ż015, poz, 2016 ).

Nazwa
urządzenia

Parametr

Basen odkryty 50 m Basen rekreacyj ny

ą/Ea!9tr
Ą--

Liczba wykonanych
pomiarów

253 250

0% pomiarów w normie 99 98

% pomiarów poza nonną 0,1 2

Liczba wykonanych
pomiarów

252 249

7o porniarów w normie l00 100

9t pomiarów poza norną 0 0

L >a=otr6]rFF s9r,

Liczba rł5 kolranych
pomiarów

249 248

%o pomiarów w normie 98 0,4
% pomiarów poza norfi7ą 2 aq6

l §=s.9s
=}E

Liczba wykonanych
pomiarów

56 54

%o pomiarórv w normie l00 100

% pomiarów poza norrną 0 0

617



Podstawa prawna :

1. art/ ust. 1 Ustawy z dnta 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst

.iednolity DzU .2017 . poz,l26l ze zm, )

2 §2. §3 i §zl Rozporz,ądzenia Mir-ristra Zdrowia z drria 9 listopada 201 5r, w sprawie
wymagari, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U, 2015, poz.2016).

sANlTARNY

Otrzymują:

1 x Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 26, 39-200 Dębica

l x a/a.

Do wiadomości :

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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