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Zbiorcza roczn^ ocena wody w urządzeniach do kąpieli Grand
Chotowa Hotel 

--- 
SPA &Resort Chotowa 87 C

w części rekreacyjnej obiektu funkcjonuje : basen kąpielowy, i jacuzzi., obiekt ma

zapewnioną wodę z systemu zbiorowego zaopatrzenia, tj. tlrządzenia wodociągowego

w Głowaczowei.
Oceny dokonano na podstawie analizy :

_ wyników badań wody z niecki basenu, jacuzzi i systemu cyrkulacji za okes od 16

częrwca 2017r. do ż0 czerwca 2018r. wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej przez

oddział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Komunalnej, a także

udokumentowanego nadzoru pracy vrządzeń;
_ zakresu i częstotliwości wykonywania b adń przez Właściciela obiektu oraz zastosowanych

metodyk referencyj nych analiz;

- parametrów jakości wody z niecek przedmiotowego kompleksu wykonanych w ramach

bieżącej obserwacj i wody basenowej:

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

oceny.

Badania wody basenowej Właściciel obiektu prowadził zgodnie z harmonogramem, który

został ustalony z ppls w Dębicy. zakres badań obejmował parametry wymagane

Zńączrtlkiem nr 1 i rrr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrońa z dnia 9 listopada 2015r,

w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach ( Dz, U, 2015, poz,

2016 ). Zacytowane Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinna spełniaó woda na

pływalniach :

a; mikobiologic zne ( zńącznik m 1 ) _ Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna

liczba mikoorganizmów w 360C, Legionella sp.;

b) wymagańia fizykochemicm e ( zŃącznik nr 2 ) - mętność, chloroform, l THM, glin,

azotany,utlenialność, potencjał redox, pH , chlor zvłiązany, chlor wolny,

Powyższe wymagania dotyczą wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu

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

w urządzenia w}twafzaj ące aerozol wodno - powietrzny, wody w nieckach basenowych

udostępnianych do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, wody w brodziku

do płukania stóp. Badania z poszczególnych systemów i niecek mają okeślony zakes w ww,

Załącznikach.

Wokesieodl6czerwca2017r.do20czerwca2O18r.Właścicielww.Hoteluprzeptowńził
badania zgodnie z wymaganiami cl,towaneg o Rozporządzenia i rezultaty zestawiono

w poniźszej tabeli :
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\ Nazwa
\urządzenia

.\Srednie \
wartości \
badanvch \
parańtrów
rw nkteqie snrawozdawczvm

Niecka basenowa Iacllzzi

Mętność w NTU
tmax 0.5 NTUI ')

0,50 0,4

WChloroform w mg/l;
Imex 0_03 ms/|| l)

0,02

ITHM w ms./l
-t-o" 1_1 -q'^l 

t)
0,03 0,10

Glin w mg/l
tmax 0.2 msll'| l)

0,03 0,07

Azotany w mg/l
Imax 20 mgfl| |)

8,0 ż,8

Utlenialność w mgll
lmły 4 mplll l)

1,,| 3,9

ńĆherichia coli w l00 ml wody
tnnrmł 0 itkl l)

0 0

Pre"d"r""* 
"."uginosa 

w 100 ml wody
lnnrmł 0 itkl l)

0 5

ąOtna li""Uu mikoorganizmów w 36oC

oo48hw l ml wody
inorma l00 itkl t)

1 1

Legionella sp, w 100 ml wody
lnorma 0 itkl l)

0 15

Potencjal redox mV
[min 750 mV| ')

689 69I

Chlor wolny w mgi l
[max 1,0 mg/l] ')

0,4 0,,7

Chlor oviązany * mg/l

[max 0,3 ńg/t] l)
0,3 0,4

w okleiślone w Rw okleślone w Rozporządzeniu

Ministra zdrońa z dnia g listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim powiffta odpońadać

plzedstawiaj ą się następująco :

woda na pływalni ach (Dz. U. 2015, poz.20t6 )

Ala|\za poszczegótnych parametrów wyk azała, że w okesie, którego ocena dotyczy, niektófe

pammery nie odpowiadały wymaganiom Rozpotządzenia Ministra zdtowia z dnia
.9listopada2015r.(Dz'U,Ż015,poz.2016).Wynikianalizy'októrejmowapowyŹej

[o w}ników poza normą l% w}ników w normie /

36%o l ńecka basenowa;
2'7 oń l iaclnzi

64 %o l niecka basenowa;

25 0% i niecka basenowa
56 oń l jaulzzi

75 7o i niecka basenowa
44 %o / jaavzi

Chloroform w mg/l
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Parametr

Mętność w NTU



|THM w mg/l 60 oń l jaalzzi 40 "/o l 1acuzzi

Utlenialność w mg/l 92 %o l ńecka basenowa;
55 oń l iacuzzi

8 o/o / niecka basenowa;
35 %o l iacuzzi

Pseudomonas aeruginosa w l00
ml wody

94 %o l jaulzi 6 %o l yacuzzi

Legionella sp. w l00 ml wody 85 oń l jacuzzi 15 %o l jacuzzi

Potencjał redox mV 0%/nieckabasenowa;
0 oń ,1aalzzi

100 % / niecka basenowa;
l00 oń l iac,.tzzi

Chlor wolny w mg/l 78 Yo l niecka basenowa;
86 o/o l lacuzzi

22 %o / niecka basenowa;
14 %o l iapuzzi

Chlor związany w mgll 96 %o l niecka basenowa;
33 %o l iaclzzi

4 0ń / niecka basenowa;
61 Yo l laclzzi

Natomiast wyniki pozostałych parametrów, we przedmiotowych urządzeniach do kąpieli,

były w 100 0/o w normie.

W związku ze stwierdzeniem wyników poza nonną dla ww. parametrów, PPIS w Dębicy

wdrażał postepowania administracyjne, celem podjęcia działan naprawczych, by doprowadzió
jakośó wody do wymagń przedmiotowego Rozporządzenia. Podjęte dzińania
wyeliminowały ponadnolmatyłvne zanieczyszczęnie wody, co było potwierdzane

dodatkowymi j ej badaniami.

I tak w okesie splawozdawczym wdrożono postepowania administracyjne, łącznie wydano 8

decyzji nakazowych :

1) w związku z ponadnormatywnym zanieczys zczeniem chemicznym wody ( chloroform ) :

a) woda w jacuzii - lipiec 2017 roktl; luty i kwiecień 2018 roku;

b) woda w niecce basenowej - kwiecień 2018 roku

2) w zwiayzku z ponadnormatywnym zanieczyszczeniem chemicznym wody (utlenialnośó)

w jacuzii - malzec 2018 roku

3) w związku z ponadnormatywnym zarlieczyszczeniem mikrobiologicznym bakteriami

Legionella sp. :

a) woda w jacuzzi - pździemik i grudzień 2017 roku, czerwiec 2018 roku;

b) woda wprowadzana do urządzeń kąpielowych z systemu cyrkulacji - pńdziemik 2017

roku, kwiecień 2018 roku;

4) w związku z ponadnomatywnym znieczyszczenięm mikrobiologicznl. n bakte ami

Pseudomonas aeruginosa :

a) woda w jacuzzi - marzec 2018 roku;

b) woda wprowadzarv do urządzeń kąpielowych z systemu cyrkulacji - lipiec 2017 roku.

W okesie sprawozdawczym, zgodnie z wymaganiami zacltowanego Rozporządzenia

przeptowadzane były badania wody w natryskach, w zakesie Legionelli sp., na instalacjach

ciepłej wody. Badania wykazały brak skażenia wody tymi bakteriami.

systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestracja wyników pomiaru

jakości wody na pływalni jest prowadzona nie rzńzie1 niż co 4 godziny w trakcie godzin

uą,tkowania pływalni, plzy czym pierwsza rejestracja powinrra mieć miejsce przed

rozpoczęciem jej uży,tkowania. W ramach udokumentowanego nadzoru p-racy lrządzeń

oznaczanę są paramehy : potencjał redox, pH wody, chlor związany, chlor wolny

i temperatura. I tak, w omawianym okresie wykonano :
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Nazwa
\.._ Lltządzenia

Parametr

Niecka
basenowa

Iactlzzi System
cyrkulacj i

,a
E x-o oż
Ą i-

Liczba wykonanych
pomiarów

l248 90,| 920

oń pomiarów w normie 0 0

% pomiarów poza norrną 100 100

Liczba wykonanych
pomiarów

1248 907 I245

oń pomiarów w normie 100 100 100
oń pomiarów poza normą 0 0 0

ś§E

Liczba wykonanych
pomiarów

1248 907 920

7o pomiarów w normie 70 95

% pomiarów poza nofillą 30 5

ś$E

Liczba wykonanych
pomiarów

293 222 302

0% pomiarów w normie 98 36 69

% pomiarów poza nofir'ą 2 64 31

Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy, w trakcie ocenianego okesu, zwracał

uwagę Właścicielowi Grand Chotowa Hotel '-- SPA &Resort odnośnie dostosowania do

wymogów określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, w zakresie dotyczącym

zasad prowadzenia systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy lrządzeń oraz

rejeshowania wyników pomiaru jakości wody na pły,"valni.

Analiza wody w przedmiotowych urządzeniach, w czasie roku sprawozdawczego, była
prowadzona według referencyjnych metod analizy dla poszczególnych paruletrów ptzez

Oddział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie, Laboratorium Higieny Komunalnej.

Pństwowy Powiatowy Inspeklor Sanitamy w Dębicy 8 maja 2018 roku pobrał próbki wody

ze wszystkich niecek przedmiotowego obiektu, które zostały uwzględnione w przedmiotowej

ocenie.

W zwiąku z powższym, po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, Pństwowy
powiatowy Inspektor sanitamy w Dębicy wnioskuje o pocąmienie starń w zakresie jakości

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

Na|eĘ zaznactyć, że w ciągu 12 miesięcy wdrożono 8 decyzji administraryjnych, które

doĘczyĘ jakości wody; jakość wody w przedmiotowych urządzeniach do kąpieli jest

niestabilna, tak fizykochemicznie, jak i mikrobiologicznie; najwyższe dopuszczalne

normy dla parametrów, zav.łarte w Rozporządzeniu Ministra zdrońa z dńa 9 listopada

2015r, (Dz.U. 2015, poz.2016 ), byĘ znacznie przekraczane, np,121 razy, 100 razy,68

razy, 55 razy.
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Reasumując PPIS w Dębicy ocenia, że woda w urządzeniach do kąpieli

w Grand Chotowa Hotel 
--- 

SPA &Resort w Chotowej 87C nie odpowiada wymaganiom

mikobiologicmym i fizykochemicznym okeślonym w załącznikach nr 1i 2 do

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

powinna odpowiadaó woda na pływalniach ( Dz. U. 2015, poz.2016 ).

Podstawa prawna :

l. art.4 ust, 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcj i Sanitamej

(Dz.U.2017 , poz.126l )

2. §2, §3 i §4 Rozpoządzenia Ministra Zdrowla z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach ( Dz . U . 2015, poz. 2016 ).

Otrzymują :

1 x Grand Chotowa Hotel 
--- 

SPA &Resort
39-2017 Chotowa 87C

l x ala.

Do wiadomości :

Podkarpacki Pństwowy Wojewódzki Inspektor Sanitamy
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