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Kryta PĘwalnia w Czarnej,

Krla Pływalnia posiada jedną nieckę basenową o długości 25 m i ma zapewnioną wodę

z systemu zbiorowego zaopatrzenia, tj. urządzenia wodociągowego w Czamej .

Ocen1, dokonano na podstawie analizy :

- rł,.vników badań ł,ody z niecki i systemu cyrkulacji zasilającego krytą PĘwalnie w Czamej
za okres 1ó czerwca 20l7l. do 16 czerwca 2018r, wykonywanych w ramach kontroli
wewnętrznej przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowę. 43-200 Pszczyna,
ul, Cieszyńska 52a, a takżę udokumentowanego nadzoru pracy vządzeń;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badń przez Zarządzającego Krytą Pływalnią oraz
zastosowanych metodyk referencyj nych analiz;
- parametrów jakości wody z niecki i systemu cyrkulacji przedmiotowego kompleksu

wykonarrych w ramach bieżącej obserwacji wody basenowej;

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

Badania wody basenowej Załządzający Kqłą Pływalnią prowadził zgodnie

z harnronoglanrern, który został ustalony z PPIS w Dębicy. Zakres badń obejmował
palametry wylnagane Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadac woda na pływalniach
( Dz. U. 2015, poz.201ó ). Zacytowane Rozporządzenie określa wymagania, jakie powirrna

spelniać rłoda na plywalniach ;

a) mikrobiologiczne ( załącznik nr 1 ) - Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, ogólna
liczba mikroorganizmów w 360C, Legionella sp.;

b) wymagania fizykochemiczne ( załączn\k ff 2 ) - mętność, chloroform, X THM, glin,
azotany, utlenialność, potencj ał 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 lrryposżonych
w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny, wody w nieckach basenowych
rrdostępnianych 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 zakres w ww,

Załącznikach.

W okresie od 16 czerwca 20l7r. do 76 częrwca 20l8r. Zarządzający Kry.tą Pływalnią
w Czarnej przeprowadził badania zgodnie z wymaganiami cytowanego Roąorządzenia
i wl,niki zestawiono w poniższej tabeli :
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------___ Nazwa urządzenia
Srednie -.------__....-

wafiości
badanych parametrów
w okesię sprawozdawczym

System cyrkulacji Nięcka
basenu

Mętność w NTU; [max 0,5 NTU] ') 0,14 0,10
Chlorolonn rł mg/l: Imax 0,03 mg/l| ') 0,02 0,01
|THM w mg/l;

[max 0,1 mg/l] l)
0,02 0,02

Glin w mg/l

[max 0,2 mg,ł| l)
0,05

Azotany w mg/l

Imax 20 mg,4| l)
1) ,7

1,4

Utlenialność w mg/l

{max 4 mg/l] l)
0,96 1,0

Escherichia coli w l00 rłl wody
[norma 0 itk| l)

0 0

Pseudomonas aerLlginosa w l00 ml wody
{norma 0 ,itk| 

l)
0 0

OgóIna liczba nikroorganizI-nów w 36'C po 48 h w l
ml wody
Inorma 100 itkl l)

3 4

Legionella sp. w 1 00 ml wody
[norma 0 jtk| |)

0 0

Potencjał redox mV
[min 750 mV| l)

/) J

Odczyn w pH

[6,5 - 7,6 pH] ')

7,1

Chlor wolny w mg/l

[max 20 mg/l] l)
0,6

Chlor związany w nrg/l

Imax 0,2 mg/l] l)
n)

rv nawiasaclr podano dopuszczalne warlości parametrów określone w Rozporządzeniu
Ministra Zdrow'la z dnia 9 listopada 201 5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach ( Dz, U, 20l 5, poz. 2016 )

Analiza poszczególnych parametrów wykazała, że w okresie, którego ocena dotyczy, niektóre
parametry nie odpowiadały wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. ( Dz. U.2015, poz. 2016 ). Wyniki analizy, o której mowa powyżej
przedstawiają się następująco :

Paramętr % wyników w notmie /
urządzenie do kąpieli

% wyników poza normą l
nrządzęnie do kąpieli

Chloroform w mg/l 20%/nieckabasenu 80%/ niecka basęnu

Potencjał redox w mV 43 % / niecka basenu 57%/nieckabasenu

Chlor wolny w mg/l 80%/nieckabasenu 20%/nieckabasenu

Chlor związany w nig/l 93%/nieckabasenu
83 % / svstem cyrkulacji

7 0/o / niecka basenu
17oń / system cyrkulacji
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W okesie sprawozdawczym, zgodnie z wymaganiami zacltowanego Rozporządzenia
przeprowadzane były badania wody w natryskach, w zakresie 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 czyrrność wchodzi w zakres bieżącej

o b se rrł,aci i .

Natomiast systellatyczny i udokumentowan1, nadzór pracy urządzeń oraz rejestracja wyników
pomiaru jakości wody na pływalni jest prowadzona nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie
godzin użltkowania pływalni, przy czym pierwsza rejestracja powinna mieó miejsce przed

rozpoczęciem jej użytko\.vania, oznaczanie chloru związanego jest wymagane 1 raz na dobę.

W ramach udokumentowanego nadzoru pracy vządzeń ozt7aeztle są parametry : potencjał

redox, pH wody, chlor związany, chlor wolny i temperatura, T tak, w omawianym okresie

wykonano :

zakresie 1,0 - 2,0 mg/l]l 0 % wyników było w normie, 1 00 % wyników poza normą;

Szatnia n-ręska - wykonano 675 pomiarów chloru wolnego, [norma w zakresie 1,0 - 2,0 mg/l|;

63 % wyników było w normie, 37 % wyników poza norTną;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Dębicy, w trakcie ocenianego okresu, zwracał

uwagę Zarządcy Krl,tej Pływalni odnośnie dostosowania do wlłnogów określonych

w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej, w zakesie dotyczącym zasad prowadzęnia

System cyrkulacji Niecka
basenowa

qża
oftsĄ--

Liczba wykonanych
poniarów

846

oń pomiarów w nornrie 100
0ń pomiarów poza norną 0

U:r
oJ

Liczba wykonanych
pomiarów

624 846

7o pomiarów w nornrie 100 100
0% pomiarów poza normą 0 0

L ><.9tr&
-AE
-:iliau,

Liczba wykonanych
pomiarów

846

%o porrriarów w normie 98

7o pomiarów poza no]fT.ą 2

F^
ś.}B
5tE

l ,iczba wvkonanvch
pomiarów

l., l 284

oń pomiarów w normie 100 100

% pomiarów poza normą 0 0

Woda w brodzikach do płukania stóp - wykorrano 423 pomiary chloru wolnego, [norma w
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systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy vrządzeń oraz rejestrowania wyników

pomian-r jakości wody na pływalni,

Analiza wody na przedmiotowym obiekcie, w czasie roku sprawozdawczego, była

prowadzona według ret'erencyjnych metod analizy dla 
^pos 

zczególttych parametrów przez

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

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w Dębicy 8 maja 2018 roku pobrał próbki wody

, |rr.Ornioto*.1 Pływalni, które zostały uwzględnione w przedmiotowej ocenie,

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu zebranej dokumentacji, P{|owr
Powiatowy Inspektor Sanitarny * Oęii"y wnioskuje o poczynienie starań w zakesie jakości

wody. by wyeliminować "vńrł 
i po,niu,y odbiegające znacząco od nakazanych norm,

Reasumując Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy ocenia, źe woda na

Krytej Pływalni w Czamej, ul, Konarskiego 26 odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym

i tizykochenricznym określonym w zał|cznikach nr ] i 2 do Rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopadu zolir. w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadaĆ woda na

pływalniach ( Dz. U.2015, poz, 2016 ),

Podstawa prawna :

|. art.4ust. 1 U stawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst

jednolity Dz.tJ.ż01'7 , poz.7261 ) , . ^ r j_.^_^l^ .^1<f r17 e1

2. §2, §3 i §4 Rozpor ządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r, w sprawte

wymagari, jakim po*inna odio*iadać woda na pływalniach ( Dz, U, 2015, poz,2016 ),

Otrzymulą:

l x Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej

ul. Dworcowa 6 A,39-215 Czama

\ x ala.

Do lviadollości :

Podkarpacki Paristworł,y Wo.iewódzki lr-rspektor Sanitarny

lNsPBKToR sANITARNY
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