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Zbiorcza yoczn^ ocena wody w Kompleksie Basenów NEMO
w Pustkowie Osiedlu 36 A

W skład ww. wchodzą : kompleks basenów kytych ( basen kąpielowy o dfugości 25 m,
basen rekeacyj ny, 2 jaalzzi zlokalizowane w obrębie basenu duźego i brodzik ) oraz
kompleks basenów odkryłych ( basen kąpielowy do płyłvania o długości 30 m, brodzik o
dłrrgości 20 m).

Kompleks Basenów ma zapewnioną wodę z systemu zbiorowego zaopatrzenia, tj.
urządzenia wodociągowego w Brzeźnicy.
Oceny dokonano na podstawie analizy :

- wyników badań wody z niecek Kompleksu Basenów NEMo za okres 16 czerwca 2017r.
do 16 czerwca 2018r. wykonyłvanych w ramach kontroli wewnętrznej przez JARS Sp. z o.o.
Filia Południe, 41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7, a także udokumentowanego nadzoru
pracy urządzeń;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego kompleksem Basenów
NEMO oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- parametrów jakości wody z niecek przedmiotowego kompleksu wykonanych w ramach
bieźącej obserwacji wody basenowej:
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez PPIS w Dębicy przed wydaniem
oceny,

Badania wody basenowe.i Zarządz,a.jący Kompleksem Basenów prowa<lził zgodnie
z harmonogramem. który został ustalony z PPIS w Dębicy. Zakres badań obejmował
parametry wymagane załącznikiem nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 9
listopada 201 5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz,
U. 2015, poz. 2016 ). Zacltowane Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinna
spelniać woda na plywalniach :

a) mikobiologiczne ( załącznlk m 1 ) - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna
liczba mikroorganizmów w 360C, Legionella sp.;

b) wymagania fizykochemiczne ( zŃącznik m 2 ) - mętność, chloroform, E THM, glin,
azotany, utlenialność, potencjał redox, pH, 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 wytwarzające 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 określony zakes w ww.
Załącznikach.

W okęsie od 16 czerwca 201'7r. do i6 czerwca 2018t. Zanądzalący Kompleksem Basenów
NEMO przeprowadził badania zgodnie z wymaganiami c}.towanego Rozporządzenia
i rezultaty zestawiono w poniższej tabeli :
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Basen
spottoW},

Basen
rekreacyjny Jacuzzi Brodzik

Basen
kąpielowy
(zewnętrzny)

Brodzik
(zewnętrzny)

Mętność w NTU
fmax 0,5 NTUI l)

0"13 0.1 3 0.15 0,16 0.13 0,17

Chloroform w mgi l;

lmax 0,03 mg/ll l)
0,02 0,03 0,03 0 o) 0,10 0,1 0

|THM w mg/l
[max 0,1 mefll l)

0,03 0,03 0,03 0,02 0,10 0,13

Glin w mg/l

Jmax 0,2 mg/lI l)
0,02 0,03 0,02 0,03 0,0l 0,0l

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

12,6 10,7 4,7 5.0 18,0 18,0

Utlenialność w mgil
fmax 4 me/ll 1)

1,2 1,4 2,1 71 ),) 1"7

Escherichia coli w
l00 nrl wody
[norma 0 itk| 

l)

0 0 0 0 0 0

pseudomonas

aeruginosa w ]00 ml
wody
Inorma 0.itkl l)

0 0 0 0 0 0

Ogó|na liczba
mikroorganizmów w
36'Cpo48hwlml
wody
Inorma 100 itkl l)

1 6 , J nle
się

oznacza nle oznacza
się

Legionella sp, w l00
ml wody
lnorma 0 itk] l)

0 65 125 0 0 0

Potencjał redox mV
lmin 750 mVl l)

l4l ,742
75ż 757 750 750

Chlor wolny w mg/l
lrnax 1,0 mg/li I)

0,5 0"l 0,8 0,4 0,4 0,4

Chlor związany
w mg/l

[max 0,3 mgll| I)

0,3 0,3 0,2 01 0,1 0,1

w nawiasach podallo dopuszczalne wartości parametrów okreśńń-w nozń.'ąazeniu
Ministla Zdrowia z dnia 9listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach ( Dz, U. 20l 5, poz. 20't6 )

Analiza poszczególnych parametrów wyk azała, żę w okesię, którego ocena dotyczy, niektóre
parametry nie odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 9
listopada 20l 5r. ( Dz. U. 20l 5, poz. 2016 ). Wyniki analizy, o której mowa powyżej
przedstawiaj ą się następująco :
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Parametr % wyników w normie /
uruądzenie do kąpieli

% wyników poza nonlą l
uruądzenie do kąpieli

Chlor związany w mg/l 9l %o lbrodzik 9 %o /brodzik

Chlorofonn w mg/l 67 Yo l basel sportowy;
67 oń l jacuzzi;
33 %o lbrodzik;
0 oń lbasen kąpielowy

(zewnętrzny);
0 o/o l btodzik (zewnętrzny);

33 %o l basen sportowy;
33 oń l jacuzzi;
67 Yo l btodzik

100 % / basen kąpielowy
(zewnętrzny);

100 %o lbrodzik
(zewnętrzny);

|THM w mg/l 50 % /basen kąpielowy
zewnętrzny;

50 oń l brodzlk (zewnętrzny)

50oń /basen kąpielowy
Zewnęttzny;

50 oń l brodzik (zewnętrzny)
Chlor wolny w mg/l 82%/basenrekeacyjny;

36oń lbrodzik
18 % / basen rekreacyjny;
64 oń l brodzikl.

Legionella sp. w l00 ml wody 92 %o l basen reheacyjny;
92 %o l jacuzzi

8 % / basen rekeacyjny;
8 %o / .jaalzzi

Natomiast wyniki pozostałych parametrów, we wszystkich u."ąd"eni*h do Ępi.li, były
w 100%wnormie.
w związku ze stwierdzeniem wyników poza normą dla ww. parametrów, ppls w Dębicy
występował do GosiR w pustkowie osiedle 36A, celem podjęcia działań naprawc zych, by
doprowadzić jakośó wody do wymagań przedmiotowego Rozporządzenia, W przypadku, gdy
przekroczone były parameĘ mikobiologiczne, np. Legionella sp., dane urządzenie do
kąpieti było wyłączane z uźl,tkowania, do czasu uzyskania wyników badania wody
odpowiadającym normom zawańym w ww. Rozporządzeniu. we wszystkich opisanych
wyżej przypadkach, podjęte działania n,yeliminowały ponadnormatywne zanieczyszczente
wody, co było potwierdzane dodatkowymi.jej badaniami.
I tak w okesie sprawozdawczym wdrożono postepowania administracyjne :

a) w związku z ponadnormatywnym zanieczyszczeniem chemicznym wody ( chloroform )
w nieckach zewnętrznych - w sierpniu 2017 roku
b) w związku z ponadnormatywnym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym bakterii
Legionella sp. w wodzie wprowadzanej do basenu sportowego i basenu rekreacyjnego,
z basenu rekeacyjnego i 1acuzzi - w kwietniu 2018 roku.
w okresie sprawozdawczym, zgodnie z wymaganiami zacl,towarrego Rozporządzenia
przeprowadzane były badania wody w natryskach, w zakesie Legionelli sp., na instalacjach
ciepłej wody. próbki do badań były pobierane z 1 na 10 natrysków, przedmiotowe badania
nie były kwestionowane, nie wykyto w badanych próbkach bakterii Legionella sp. -
reasumując brak było skażenia wody tymi bakteriami.
Wymagania przedmiotowego Rozporządzenia dotyczą także pomiarów chloru wolnego
w wodzie brodzików do płukania stóp. powyższa czynność wchodzi w zakres bieżącej
obserwacji. Natomiast systematyczny i udokumentowany nadzót pracy urządzeń oraz
rej estracja wyników pomiaru jakości wody na pływalni jest prowadzona nie rzadziej niż co 4
godziny w trakcie godzin uźy,tkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracj a powinna
mieć miejsce przed rozpoczęciem jej uż}tkowania. w ramach udokumentowanego nadzoru
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Basen
spofiowy

Basen
rekreacyjny

Jaclzzi
Brodzik

Basen
kąpielowy
(zewnętrzny)

Brodzik
(zewnętrzny)

o

,-

0.-

Liczba
wykonanych
pomiarów

1289 1192 i 198 127l 179 182

7o pomiarów
w normie

99,8 9,7,6 98,4 99,3 87,8 89,1

% pomiarów
poza normą

0,2 2,4 1,6 0,7 1) ) l0,9

N

Lięzba
wykonanych
pomiarów

1ż89 1 199 l l99 r270 l84 185

% pomiarów
w notmie

99.8 99,9 99,9 100 99,5 100

% pomiarów
poza normą

0.2 0.1 0.1 0 0,5 0

!<
_ętr

Ltczba
wykonanych
pomiarów

l290 1196 1 l99 I272 179 182

% pomiar,ów
w normie

86,7 41,4 63,6 q,ł q 100 )A,)

% pomiarów
poza normą

l3,3 5 8,6 36,4 6,1 0 75,8

N

N

!<]J oa
+tr

Liczba
wykonanych
pomiarów

372 322 3l9 337 65 61

% pomiarów
w normie

R5 ) 85,4 82,1 86,4 72,1

% pomiarów
poza norrną

14,8 l4,6 17 q l J,o 27,7 ),7 q

pracy urządzeń oznaczanę są paramętry : potencjał redox, pH wody, chlor związany, chlor
wolny i tenrperatura. I tak, w omawianym okesie wykonano :

Wynikbieżącejobserwacjiwodywbrodzikachaopłu@
wolnego; [norma w zakresie 1,0 - 2,0 mg/l| :

1) Szatnia damska basenu krytego - wykonano 1158 pomiarów, 10 % wyników było
w notmie, 90 % wyników p oza nowną
2) Szatnia męska basenu krytego - wykonano l l46 pomiarów , 8 % wyników było w normie,
92 % wyntków poza normą;
3) brodziki basenu zewnętrznego :

a) numer 1 - wykonano 173 pomiary, 79 oń wynlków było w normie, 2l Yo wyników poza
normą;
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b) numer 2 - wykonano l73 pomiary, 82 % wyników było w normie, 18 % wyników poza
norną;
c) numer 3 - wykonano l73 ponriary. 80 % wyników było w normie, 20 % wyników poza
normą;
państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w Dębicy, w trakcie ocenianego okresu, zwracał
uwagę Zarząd,cy Kompleksu Basenów NEMo odnośnie dostosowania do wymogów
określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, w zakresie dotyczącym zasad,
prowadzenia systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz
Ąestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni,
Analiza wody na przedmiotowym kompleksie, w czasie roku sprawozdawczego, była
prowadzona według referencyjnych metod analizy dla poszczególnych parametrów przez
JARS Sp. z o.o. Filia Pofudnię,41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy 10 kwietnia 2018 roku pobrał próbki
wody, ze wszystkich niecek przedmiotowego kompleksu, które zostały uwzględnione
w przedmiotowej ocenie.

w związku z powJ,ższym. po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, państwowy
powiatowy Inspektor sanitarny w Dębicy wniosku.je o poczynienie starań w zakresie jakości
wody, by wyeliminować wyniki i pomiary odbiegające znacząco od nakazanych norm.

Reasumując ppls w Dębicy ocenia, że woda urządzeniach do kąpieli w kompleksie
Basenów NEMo w Pustkowie osiedlu 36 A odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym
i fizykochemicznym określonym w zŃącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra
zdrowia z dnia 9 listopada 20l 5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. U. 2015, poz.2016 ).

Podstawa prawna :

1. ałt.4 ust. 1 Ustawy z dnia 74 marca 1985 r, o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej
( DzU.ż017 , poz.1261 )

2. §2, §3 i §4 Rozporządzenia Ministra Zdtowia z d,nia 9 listopada 20l5r. w sprawie
wynagań..|akim powinna odpowiadać woda na pływalniach ( Dz. U. 2015, poz. 2016 ).
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Otrzymują:
1 x Gminny Ośrodek Spońu i Rekeacj i Gnriny Dębica

Pustków Osiedle 36 A, 39-ż06 Pustków 3
l x ala.

Do wiadomości :
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
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