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Zbiorcza roczna ocena iakościwody
w Pływalni,, Olimpij czyk" w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
za okres od czerwca 2019 r. do grudnia 2020r.
z wyłączeniem okresu od marca2020r, do maja 2020r. oraz od

grudnia 2020r. - basen nieczynny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierru działając zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dńa 9 listopada ż0I5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach
(Dz. U. z2015 t. poz.2016) dokonał analizy:
- parametrów jakoŚci wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w §3 ust.1
w/w rozporządzenia.

-

wyników badań wody na pływalni wykonanychprzezzarządzającego pływalnią,
zakresu i częstotliwościwykonyr,vaniabadań wody ptzez zarządzającego płyłvalńąoraz zastosowanych
meto dyk referencyj ny ch analiz,
dotyczącej poszczegolnych niecek basenowych oraz ich systemów cyrkulacji, tj. spottowa, rekreacyjna,
jaclzzi na płyrvalni ,,Olimpijczyk" w Aleksandrowie Łódzkimo ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów

Łódzki.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza:
Il Zarządca basenu dokonywał oceny spełnienia wymagań na podstawte bieżącej obserwacji obiektu
oraz w sposób systemaĘczny i udokumentowany prowadził nadzor pracy urządzeń w zakresie: pH wody,
potencjafu redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz odnotowywał odczfi z urządzeń
w prowadzonym rejestrze wyników automatycznych pomiarów jakościwody (pH, potencjał redox,
stężenie chloru wolnego i temperatura wody co 4 godziny, chlor związany wyliczany raz na dobę),
co potwierdzają wynlki kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniach: 1I.09.20I9r. (protokół kontroli
nr uŚ t l t gz t D), 06.03 .2020 (protokół kontroli rr uŚ t l t zl t zo1.
żl Zarządzający pŁywalnią prowadził systematyczne i udokumentowane badania laboratoryjne jakości wody
zgodnie z harmonogramem ustalon}m z PPIS w Zgierzu w zakresie i z częstotliwościąokreśloną
w załączńkach nr I i 2 do clowanego na wstępie rozporządzenia, w laboratorium posiadającyn
akredytację PCA w zakresie metodyk referencyjnych wykonywanych analiz oraz przekazlłvał do PPIS
w Zgierzu sprawozdania z wykonywanych badań.
3l W zwtązku z sytuacją epidemiologiczną transmisji koronawirusa SARS-CoY-Z na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w 2020r. PPIS w Zgierzu, nie pobrał próbek wody do przeprowadzeńa badań laboratoryjnych
jakościwody w ramach kontroli urzędowej.
4l W związku z sytuacją epidemiologiczną transmisji koronawirusa SARS-CoY-Z na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej w 2020r. obiekt był nieczynny od marca 2020r. do maja ż020r. oraz w grudniu 202Or. Z uwagi
na dynamicznię zmieńającą się sytuację i wprowadzanie obostrzeń sanitamych, Zarządzający pływalnią
nabieżąco śledziłprzepisy oraz wftczne i stosował je adekwatnie do sy.tuacji,
5l Analiza przedstawionych sprawozdań z przęprowadzonych przez Zarządcę pływalni badań jakości
mikrobiologicznej wody w basenie pozwa|a na stwierdzenie, ze woda w oceniany,rn okresie pod względem

mikrobiolo1lcznym odpowiadała wymaganiom określonym w zŃączniku nr 1 do cytowanego na wstępie
rozporządzenia.
6l Analiza przedstawionych sprawozdań z ptzeprowadzonych przez Zarządcę pĘrvalni badań jakości wody
w zakresie parametrów fizykochemicznych w omawianym okresie wskazyvała występowanie odchyleń
od normatywów określonychw załączniku nr 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia w zakresie:
o chlor wolny pojedyncza sytuacja w niecce basenu sportowego - otrzymany wynik powyzej wartości
maksymalnych,
o chlor wolny pojedyncza sytuacja w niecce basenu sportowego - otzymany wynik ponizej wartości
minimalnych,
o chlor wolny pojedyncza sytuacja w nięcce basenu rekreacyjnego - otrzymany wynik ponizej warlości
minimalnych,
o chlor związany pojedyncza sy,fuacja w niecce basenu rekreacyjnego - otrzymany wynik powyżej
wartościmaksymalnych,
o chlor związany pojedyncza sy,tuacja w niecce basenu sporlowego - otrzymany wynik powyżej warlości
maksymalnych,
. chlor związany dwukrotnie w niecce jacuzzi - otrzymany wynik powyżej warlości maksymalnych,
o potencjał redox pojedyncza sytuacja w niecce basenu sporlowego - otrzymany wynik poniżej wartości
minimalnych,
o potencjał redox pojedyrcza syhracja w niecce jacuzzi otrzymany wynik poniżej waftości
minimalnych,
. mętnośćpojedyncza sytuacja w systemie cyrkulacji niecki basenu sportowego - otrzymany wynik
powyzej wartościmaksymalnych,
. mętnośćpojedyncza sytuacja w systemie cyrkulacji niecki basenu rekreacyjnego - otrzymany wynik
powyżej wartościmaksymalnych,
. mętnośćpojedyncza sytuacja w systemie cyrkulacji niecki jacuzzi - otrz>rrnany wynik powyżej wartości
maksymalnych,
o mętnośćpojedyncza sytuacja w niecce jacuzzi - otrzymany wynik powyżej wartościmaksymalnych.
W zakresie pozostaĘch badanych parametrów fizykochemicznych wody tj.
chloroform,
azotany, utlenialnośći pH woda w pływalni spełniała obowiązujące wymagania. 'THM,
Zarządca płyrvalni podejmował prawidłowe i skuteczne działańa naprawczę mające na celu szybkie
przyrvrócenie jakościwody do obowiązujących wymagań. Przekroczeńa byĘ krótkotrwałe i kontrolne
badanie jakościwody nie wykazało ich utrzymywania się.
Podsumowując występowanie odchyleń od notmatywów w zakresie parametrów fizykochemicznych
określonych w załączńka nr 2 do clowanego na wstępie rozporządzenia dotyczy parametrów związanych
z technologląuzdatniania wody. Z powyższych parametrów:
:
pow§tające
chlor
związany
w
trakcie
uzdatniania
oraz
wody
chloraminy
mogą mieć drażniący
wptyw na skórę i drogi oddechowe oraz odpowiadają za intensywny zapach chlorowy wody.
Pożądane jest aby chlor związany mieściłsię w granicach norm określonychw rozporządzeniuo
- potencjał redox w wodzie basenowej ma szczególne znaczenie, ponieważ jest ona dezynfekowanao
a dezynfekcja to nic innego jak utlenianie mikroorganizmów, które dostaĘ się do basenu
z otoczenia lub poprzez kąpiących się. Im vłyższy jest potencjał redox Ęm zdolnośćdo utleniania
większa, a co za tym idzie lepsze warunki do zabijania szkodliwych bakterii oraz drobnoustrojów.
Pożądane jest aby potencjał redox mieściłsię w granicach norm określonych w rozporządzeniu.

mętnośćjest wskaźnikiem procesu uzdatniania wody i może świadczyćo problemach z koagulacją
podczas filtracji wody a także o nadmiernym obciążeniu pĘwalni.
Pożądane jest aby mętnośćmieściłasię w granicach norm określonych w rozporządzeniu.

Po dokonanej analtzie ryzyka zdrowotnego, mając na uwadze, iż ptzehoczęnia dotyczyły tylko
parametrów technologicznych należy ocenió, tż nię spowodowało to zagrożęnia zdrowotnego dla osób
korzystających z pĘwalni. Nalezy nadmienió, tż czynrikiem o najwyższym znaczęńu dla zdrowia wśród
wszystkich związanych z wodą czynników na pĘwalni są wskaźniki mikrobiologiczne, których waftości
byĘ zgodne z norrną określoną w cytowanym na wstępie rozporządzeńl przez caĘ okres objęty oceną,
a ryzyko dla zdrowia wynikające z podwyższonęgo poziomu parametrów technologicznych jest
nieporównywalnie mniejszę niżryzyko związane z niewystarczającą dezynfekcją wody.

Biorąc pod uwagę powyzsze PPIS

w

Zgierzll ocenił wodę na pĘwalni ,,Olimpijczyk"

w Aleksandrowie Łódzkim, uI. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki, jako spełniającą wymagania
załącznlków rlr I t2 do cy.towanego na wstępie rozporządzenia, ze wskazaniem na podjęcie działań mających
na celu regulację parametrów technologicznychzwiązanychzlzdatnianiem

wody,

Zgodnie z §7 cytowanego na wstępie rozporządzenia, zarządzający ptywalnią w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowejo w przypadku jej prowadzenia,
informuje o:
1/ ostatniej ocenie jakościwody dokonanej przez inspektora sanitarnego, o której mowa w §4
cytowanego na wstęp ie rozporządzenia,
2/ spełnieniu przez wodę określonych wymagań okreśIonych w cytowanym na wstępie
rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów
wynikających z oceny, o której mowa w §3 ust.l cytowanego na wstępie rozporządzeniao
3/ podję§ch działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia wody
do obowiązujących wymagań w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych jakim powinna
odpowiadać woda na pływalni.
Na podstawie Ęch informacji użytkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego wyboru
doĘczącego skorzystania z pływalni.
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