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49-130 Tułowice

Roczna ocena jakości wody
na krytej pływalni przy Zespole Szkół w Tułowicach
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261
z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016),
po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:
1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
2. Pływalnia wyposażona jest w 1 nieckę basenową i 5 natrysków, z których dokonywano
oceny jakości wody zgodnie z wymaganiem rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego
pływalnią w wyniku:
1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej dokumentowania;
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania
wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego w Dziale
Laboratoryjnym
Wojewódzkiej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w
Opolu
posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Opolskim Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym oraz po przerwie eksploatacyjnej;
2) zgodnie z zakresem określonym w załączniku Nr 1 i Nr 2 do ww. rozporządzenia.1
- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C, Legionella sp.,
mętność, odczyn pH, azotany, utlenialność, chlor wolny, chlor związany, chloroform,
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- zarządca pływalni dokonywał pomiarów: potencjału redox, odczynu pH, chloru
wolnego, temperatury wody;
3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach;
4) z zastosowaniem metodyk
do ww. rozporządzenia.
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5. Zarządzający
pływalnią
przekazywał
terminowo
Opolskiemu
Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu wyniki badań.
6. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził badania jakości
wody z pływalni w ramach nadzoru sanitarnego. Badania wykonane zostały przez Dział
Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu posiadający
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
7. Jakość wody spełniała wymagania sanitarne.
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny mając na uwadze powyższą analizę
stwierdza, że Zespół Szkół w Tułowicach prowadził ocenę jakości wody na pływalni zgodnie
z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo
zdrowotne osób korzystających z pływalni.
Jakość wody na krytej pływalni przy Zespole Szkół w Tułowicach w ocenianym
okresie, tj. od 03.06.2017r. do 27.09.2018r. spełniała wymagania mikrobiologiczne
i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016).

Woj

A/a.

Opolski m ństw ow y
' ' 1' r
>• - ' jrny

