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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI
za okres 14.06,2019r. - 26.08.2019r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

rrl. Niepodległości 11" 66-170 Kostrzł-t-l nad Odrą

- basen odkrl,ty, Lrl. F'abr,v-czna 5 \\, I(ostrzl,nie nad Odrą

( t l tt : yt, tt z a r : q d c,.},i' n tl :tl ct p Ą,u, a l n i 1

Państ\vo\Ą}l Pgql|ą{914lł, Irrspektor Sanitarn,v w Gorzor,vie Wlkp. na podstawie ar1. 4 ust. l

Llsta[,\ z drlia 1-ł lnarca 198,5 r. o l)aństlł,orvej Inspekc.ji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z2079 r.,

poz. 59) ofaz \\ 1rozpcll,ządzenia Ministra Zdrorvia z cirlia 9 listclpada 20i5 r. rv sprar,vie w-yrnagari.

.jakinl porłinila odpowiaclac rł,oda na płl,r,valtliach (Dz. U. z.2015 r., poz. 2016), na podstawie

anirlizy:

a) palanetro\Ą,.jakości rvody na płl,r.valni ocenionych na podstawie wymagań, o których nrowa

il 5\ 3 ttst. 1 lr,,1rł,rclzporzaclzenia:

b) tł,l,tlilt(llt badari rł,odl na płl,rł,alrli rłl,koIranvchprzezz,arząclza.jąccgo pł,vr.valnią:

c) za]trestl i częstollilvości rl)kt)illil,u,-,'u badań lvod1, pl*,z,ę,z zarządzającego płl,rvalnią oraz

zasto sowanych metodyk retbrencyj n,vcli arraliz;

d) lvvniltorł badań lvod1, na płr,walni rvvkonan},ch u, ramach urzędor.vej kontroli przed

i,i vdaIl ictrl occl,t},,

strvierdza, iż uoda lt,niecce bascnu tldkntego przv ul. Fabrl,cznej 5 w Kostrz_vnie nad Odrą,

lvoda \ypr0\1adzana do nieclii basenorvej z systemu cvrlrulacji i woda z natrysku, którego

administratorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Niepodległości 1I,66-470

Kostrzyn n:rd Odrą, na dzień lvydania niniejszej oceny, spelnia lvymagania określone

lv zalączniltach nr l i nr ż tlo ro,zplrządzenia Ministra Zdrolvia z dnia 9 listopada 2015 r.

rl sprarvie rlvmagań, jakim polvinna odporviadać rvocla na pll,rl,alniach (Dz. U,zż015 r.,poz.

20l6).



Llzasadnienie

Plrrl,ilIlia ocil,rl,ta przr ul. Ilabrvczl'e.j -5 rł I(ostrzlnie nad Odrą posiada jedną nieckę basenową. Na

tcrcnic. tla ktorvnł tirnkcjonuje płl,wirlrria zrrajdLrje się kontener sanitarno * higieniczny (dla

ratorł,nikow,). toaleta ogolrrodostępna kontenerow,a (część darlską i męska), kontener na środki

chenliczne iczy,stośc1 oraz br-id.vnek teclrnicznt,. rł,ktorynl zainstalowane są urządzenia

teclrnologiczne.

L]łlscn tl,rnltc.jonr-rje w sezclnie letnim. lł,t,niesiącach lipiec" sierpieri. Obiekt oc1 II połroczaż017 roku

c1o 06.06.20l9r. b1,1 wyłączony,z eksploatacji z powoclu retnotrtu imodernizacji obiektu. Zakres

prac obejnlorvał: rcnlont rriecki baserrowej. budynkr"r technicznego i zjeżdżalni; wykonanie nowych

brodziliórr. titndanletrtorł pclci tror,r,e atrakc.je basenor,ve (dn,ie wvlerł,nice, dwa grzybki basenowe);

r.l,r,tlrianę urząclzc-ń techriologicznvch t przylącza i,rody, z zal-tlontolł,aniem układu pomiarowego oraz

tlgrtlclzen itr.

S'oc]a cioprorvadzana na płr,walnię pochodzi z ri,odociągr"r zbiorowego zaopatrzenia

1rroclociąg publiczrrv rv Kostrzy,tlie nad Odrą) i spełnia wvtnagania rozporządzenia Ministra

Zc]rclwia z driia 7 grirclnia 2017r. rr, spravvie.jakości lvody prueznaczorrej do spożlcia przezludzi

(Dz, t l. z 20l] r.. poz. ż2941.

Ocenir paranlctro\Ą, jakości ivod1,, t-la pływalni dokorryr.vana b.vła ptzez zarządzającego pływalnią

lra podstaw ie:

1) prou,aclzonc,i i udokunrentorł,atrej biezącej obserrłacji,jakości rł,ociy.

21 sl,stetllat),cznego i udoliur-lletlttlrl,anego nadzoru plac}, urządzeń oraz re.iestrow,ania wyrrikow

pontiarorv \\,zakrc,sie pH" potencjałur redox. c]rlortt woinego. ch]oru zrviązanego.

telllperatLlrl rrody .

I]aclania .jal<,ości wody, z płyrł,iilni rvvkonl,wane był,u ptzęz zarządzającego zgodnie

z, .,ltttt,tlltl11()gt,ut]leln pobicruniu pl,óbck y,oth,,rlo hucluli ntt 20]9 roł". prow,adzonych w,ramach

korltroli \\c\\,l-}ętrzlle.j uzgodniony,tll i zatwierdzollynl przcz Panstrł,or,vego Pol,l,iatorvego lnspektora

Sitnitarlregtl ri Gorzor.łie W'lkp. (pisrllo znak: lIK-54ż-39l4ll8 z dnia l1,06.2019r.). Częstotlirvość

badań odporłiaclała rvynaganiom określonyln w załączniku nr 3 cytowanego lvyzej rozporządzenia.

Na płl,rvalni rl,\,znaczono dwa punkt_l poborr-r wod1,. obe.jrlrrrjące wodę z niecki basenor.ł,ej oraz

rłoilę li prorł aclz,atla do rliccki basenol,r c_j l svstel,nLl cl rkrrlar,.jl.

Zakres bacjiiri laboratorvjrrvch obe.jntlri ał:

o pirrallletrr nlilirobiologiczlle :

- Eschericlria coli.

- PSctt.lt)l1,1tlllas llcrttgi tl, tsa.

- og(llrla liczba nlikrtlorgatliztlltirt w j6 "(' po .ł8h,

- I-cgiorlella sp.. 
)



o parallle1l,v ti zvlioche1-1-ti czne :

- l1lętl-i()Sc"

- chlorolbrm,

- I ,Il IM.

- aZotan},.

- utleriialnośc"

- cl-ilor r.i,,olny,"

- clrlor związany.

- poterlcjał Lrtlenia.|aco - reciLrlti.r|ący (redoks).

- pt,t

I)tltladto z.analtzy zirpisol,r r,r,t,e.jestrach z oiiresu od 24.06,2019r. do 08.07,2019r. dokonanej

poclczas litlntroli sat-ritarne.j przeprorvaclzonej w dniu 08.07 .20l9r. wynikało, że zarządca pływalni

clokotll,rvrrł ponliarórv potenc.jału reclox. chloru wolnego i chloru zlviązanego, pH. temperatury

rvocl1 niezgoclnie 7, rozp()rzl\dzetiienl N'iinistra Zdrorvia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie

u,l rllagań. jakirrr pou,ittt-ia odporł,iadirc woda rrtr płlrłalniach. tj. r.ł,.iedn,,-m punkcie pobierania wody

nic podając.jego nic.jsca, W trakcie kontroli adnirristratora pły,rvallli zobowiązano do rł'ykonywatria

vtrł. poniarow \Ą,drł,óch pr_rnktacl. (ti.w rvodzie w niecce basenor,vej i wprowadzanej do niecki

basencllł,e.j z s!,stenlll cyrkulacii) oraz do przeciłozerria. rv terrninie do dnia 19.07.ż0],9r. rejestru

ponliarorr.jakości rłodl,stosolr,nie.io zapis(lw, lr,,irr lclzptlrządzerria. Zalecerrie zostało nlkonane.

Birclarliir rł,odt, rł,vltclnl,r,l,atie b,vłl, \\, posiaciającl,ch akredytac.ję Polskiego C]entrum

Al,redytac.ji laboratoriach.Iars Sp. z o. o, ul. I(ościelna 2a.05-119 Legionowo (Filia Południe:

Lil. Fabrl,czna 7. 41-404 My,słowice) oraz Wojervocizkiej Stacji Sanitarno * Epidemiologiczrrej

u (itlrzclr.r,ie \\/lk1l.. Lrl.,Iagielloriczilta 8ts" 66-400 Gorzow Wlkp,. z zastosowanienr metodyk

rei'erenc1,jtlvcIl określcln_vch rł, załłlczniliu nt,-ł clo wrł. rozporządzenia,

Zarziidza,jącr pły.nalnią terminolłt_l przekaz},\\,ał Państlr,orvemlt Porł,iatowemu irrspektororvi

Srrtlitarnet,t-tu lv Gorzowie Wlkp. rł,vniki badari wraz zę tvskazaniem działań naprawczych

\\, prz;,padku. gdy lvoda nie spełniała wymagań określorrych w załączntkv nI 1 i nr 2

cltl rozporz_ąclzenia z drria 9 listopada 2015r. rv sprall,ie iłvmagirń. ja]<irn powinna odporviadać rvoda

tla pł\,ił,alniach (Dz. \l. z)015r.. poz. ]016).

.ial,tlśc lł ocl1 \\, \\,iw baserlie c;kle stlvt,o nie spełrliała wytrragań rnikrobiologicznych

i ilzykochenricznl,ch, głow,nie z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości następujących

pararnetróri :

a ) rlrikrobitllogiczne:

b a k t e r i e I) s c u cl o 1-1,1 o t-t ar s a e rtt g i t-l o s li :

r w,ocla,,,1,prgrł,adz{1na clo rriecki basenorvej z s),stenu cl'rkulacji - 1 Próbka

rvocly pobranej ll, dniu 01 ,07.20 i 9r.,



ż \voda w niecce basenolł,ej - l probka ivody pobranej r.ł,dniu: 01.07,2019r.,

ogólrra liczba nrikroorgatrizmou, r,ł, 36"C] po 48h inkubacji - rvoda r,r,prowadzana

c1o niccki bascnowej z svstemLl cl,rkulacji- 1 prclbka pobrana rv dniu 0i.07,2019r,,

b) tizl,koclienl iczne :

"'":T;ą 
'.,,prorłildzana 

clo niec]<i basenorłe.j z svstemu cyrkulacji - 3 próbki

pclbrane r,r clniacIl : 0 1 .07.20 |C)r. 
^ 

22.07 .2() l 9r.. 3 0,07.20 1 9r..

, rłocla r,l, tliecce bitscnorł,e.j - 2 prciblri pobrane w dniach: 01.07.2019r

30.07,2019r..

t-tlęttrclść:

r woda wprowaclzana do rriecki basenorve.j z sl,stenru cvrkulac.ji - 1 probka

pobrtrna rv clnill ]2.07.20l9r .

potenc.jał reciox - rłoda w triecce basc,norrej - 2 probki pobrane w dniach:

01 .07 .ż0l9r.. 26.08.201c)r..
'1,arządza.lacemu obicktem rrydano decvz.je i zalecenia zobou,iązujące do poprawy .iakości wody

w ptiw,lższr nl zakresie.

\\ przlpaclirLr strłierclzentir przcliroczctl piilanetróvl,_|iikości rłocl1, zarządca obięktu niezwłocznie

ptlcle.jtllorr,lrł ilzialallia llapraw,cze znlierzające do popra1,1y.je.i jakości. Polegały,,one m.in,

na dez.vnlekcji riody zri,iązkami clrloru oraz my,citl i dezl,nfekcji rynienek przeieworł,ych i

zbiorllika rł-r,rórł,nalr czego. Ponac]1o Państrl,olł,}, Porł,iatow1, Irrspektor Sanitarnl, lv Gorzowie

\\'lkp. \\, \\,,'\Ą, przl,padkach zoborł,ilJzy,lvał kazdorazorvo c1o pod.jęcia działań naprawczych i

przeclstarł ierlia aktr:alnvch lr',vnikorł bacJania lrcldy,. potrłierclza.jąc1,,ch ich skuteczność.

\Ą1 onlarł,ianyn okresie Państ\vo1,o1, Polviatolv1, Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.

ri r dał:

- ciccl,z-je o braklt przy,datności trodr c1o kąpieli (z urrvagi na obecnośc bakterii Pseudomonas

ael'rtgit'losrł rr rł'odzie rvprorł,aclzane_j dci rliecki baserrorve_j z s\stenltt cl,rkulac.|i iz niecki basenr_r).

z litore_j it vr-riltał obor,r,iązck naty"chllliasto\\ cgo zapl,zestania uzytkorvania wod1, w basenie

tlcikrl'tllrl. tj.: rlr r]K-542i118l40]l)019iD (IJI(-542-2414l19) z dnia 04.07,ż0l9r (obowiązywała

do 16,07.20lL)r. prz,ez okres l2 dni).

- cic'clz.ję zobon,iązLrjącą do popralr,1 ,jakości \\,odv rv zakresie parametru fizl,kochemicznego

(chlorolornl). tj : nr tIK-542/l 64l11112019lD z dnia 3 1 .07.201 9r (doty"czi,,ła chloroformtt -
tlborł,ittz),lr ała clo 07. 10.201 9r.. wyegzekworł,ano poprawę.jaliości rvody).

\\' ramach nadzoru sanitarnego państlvorvil powiator.ł1 lnspektor sanitarny w Gorzowie wlkp,,

poblai rł, c]tlir-r 20,0tJ.20 1 9r. :



. 3 prclbki rł,ody, tj,: rł,prowadzane.i do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce

basenowe,.j oraz do prorvadzanej r ra płylval rri ę

o 1plobltę r,r,oc1\,z tlatrt,skll (zlokalizo\vanego pi,z),,niecce basenowej) w zakresie

\Ą,\,slępo$,ania r,r rlie.j bakterii Legionellii sp.

.lakośc rł,oc11 \\, badan1,,nl zakresie paranetrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych

odpowiadała wyn"raganiom w/w rozporządzenia, za wyjątkiem zbyt niskiej warlość potencjału

redox,nv rvoclzie w niecce basenowej (565 rnV, zakres warlości dopuszcalnych750,770 mV),

1, przedstarłionego p1,7,e7, admirristratora płyrvalni rvl,niku badania wody pobrane.j w dnir"r

2ó.08,2019t,. rv ran,iach liontroli \Ąc\\nętrzl-tej w1,,nikało. iz lvartoŚĆ potencjału redox w niecce

basenlt odkl\1ego nadal utrzy,-[11lylą},, się rra zby,t niskim poziomie (545 mV).

Państlł,owy Por.ł,iatowy Inspektor Sanitarny w Gorzor,vie Wlkp. mając na uwadze powyższą

analizę sti,łierdza. że z,arządca obiektLr dokonyrvał oceny.|akości wody lł,basenie odkrytym przy

Lll, [,abrlczne.j 5 zgoclrlie z lł,r,,t-llagarrianri obor.viązr"rjących przepisorv.

Zgoclnie z r.llnikanli prtlwaclzonlch badań iponliarórł,. rł,oda lł,prowadzana do niecki

basenowej 7_ s\lstcnrLl clrkulac.ji i rv Iliecce basenlt odkrytego przy ul. Fabrycznej 5 lv Kostrzynie

nad Odrą. w chwili wydania niniejszej oceny spełnia w.vnragania mikrobiologiczne

i tlzl,kocheIliczrie (za rł,l,jątkienl potencjału redox). olrreślone w z,ałączttikach Nr 1 i Nr 2 do

rclzpclrz,ądz,enia Ministra Zdrorł,ia z rltlia 9 listopada 2015 r. ri,spralvie rwmagań. jakim powinna

oclpor,l,iaclac i,tocla lła płr,r,laltliach (Dz. L]. z 2015 r.. poz. 201ó). W/ll paranretr,.pomocniczy" słuz_y

cltl oceny, skLttecznclśc pt,or,r,adzenia procesor.v technologicznych, stąd konieczne jest wdrożerrie

działań mającvch na celu utrz.vmywanie tego rł,skaznika na prarł,idłowym poziomie.

,Iednocześnie Patistlrowl,Polviatorły inspektor Sanitartrl,r,r,,Ciorzowie Wlkp. informuje, ze zgodnie

z lrl,nlaganicm § 7 przl rł,ołllncgo rozporząclzeIlia zarzaclz,ajacy płr,rł,alnią w komunikacie

zatrlicszcz,t)ll\t,ll l]Ł1 tabiic1 iIlfbrnlacl,jtrc,j rr obiekcie oraz na stronie internetorł,ej (jezeli taka jest

prolvadzot-la) .jest zobor,viązan1, do poinI'ormor,varria uzytkor,vnikórł, basenu o ostatniej zbiorczej

rocztlej ocenie.iakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

Z up. Państwqwego Powiatowego

'"*'ł'o,łfuWi#p§,"
tngr żnż. Małgorzata Kaczmarek

Otrzl muią:
1. Mic. jski ()środek Sportr,r i Rckreac.ii. Lrl. Niepoclległości 1l " 66-470 Kostrzyn nad Odrą
], ll'tr

Do w,iadorrlości 1poczta elektroniczna):
]_ Burnristrz Miasta Kostrzyn nad Odrą r-rl. Graniczna2^ 66-47 0 Kostrzyn nad Odrą



. 3 pr(lbki r,vod,v-,. tj.: w-prowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w niecce

bascnowe,j oraz doprowadzanei rra płl,r.valnię

o l plclbke rł,od1, z natrvsltlr (z,lokalizo\Ą,al]ego prz:- niecce basenowej) w zakresie

\Ą,\,stępo\\,ania w, nie.i bakterii Legionella sp.

.lakośc rł,clci1, \\, badatlym zakrc-sie parametrów mikrobiologicznvch i fizykochemicznych

odpolviadała wynraganiom w/w rozpotządzęri,a, za wyjątkiem zbyt niskiej warlość potencjału

redox w woclzie rł,niecce basenowej (565 mV. zakres warlości dopuszcalnych750-770 mV).

Z przedstarrionego przez aclninistratora płvwalni rvl,rriku badania rvody pobranej w dniu

26.08.2019t,. 1,1, ratrrach ltorrtrclli \Ą,c\\,nętrztle.j lł,ynikało. iz r,r"artośc potencjału redox w niecce

basenlt odkr)tego nadal utrzynrl,r,r,,ała się na zbyt niskim poziomie (545 mV).

Państl,vorły Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzor,vie Wlkp. mając na uwadze povryższą

analizę st,uł.iercJza. że zarządca obiektu dokonyrł,ał oceny.jakości wody w basenie odkrytym przy

r: l . |'abr\ c zne.j,5 zgocln i e z \v},nla galr i arrl i o borł,i ązr.r.j ąc 1 clr przepi sow.

Zgoiinic z t1,1nikanli prtlrł,aclzonl,ch baciałi i potrriarovr. rł,oda r,vprorł,adzana do niecki

birsenowej z sl,stcmu cy,rkLrlacji iw liiecce basenu odkrytego przy ul. Fabrycznej 5 w Kostrzynie

rrad Odrą, w chwili wydania niniejszej oceny spełnia wvmagania mikrobiologiczne

i fizvkochelniczne (za r.ł,ljątkiem potencjałr-r redox)" określone w załączntkach Nr 1 i Nr 2 do

rtlz,porządzerria Ministra Zdrovvia z cltria 9 listopada 2015 r. rr sprarł,ie urynragań. jakinr powinna

odpolriadac rłocla tla płi,n,alniach (l)z. Il.z.201.5 r.. poz,2016). W/ll,pararnetr,,pomocniczy" słuzy

ilo oceny, slttttecznośc prorładzenia procesów teclrnologiczni,,ch. stąd konieczne jest wdrozenie

clziałari nlających na celu Lltrzym]-wanie tego wskazrrika na prawidłowynr poziomie.

Jecltltlczesnie Panstwcllvy Porł,iatolv.v Inspektor Sanitantv vr" Gclrzowie Wlkp, informuje, że zgodnie

z ilrnlaganictlt l.\ 7 przlrłołłinego rozporząclzenia zarzadz,ąącv płyr,valnią w kornunikacie

zlttllieszczc)ll\l1,1 llA tablicl iIltorrnacl jnc-j u, obiekcie oraz I1i-l stronie internetowej (iezeli taka jest

prowadzotra) jest zobowlązati1, do poirrfbrmowania uzytkow,nikórł, basenu o ostatniej zbiorczej

roczlle.j ocenie.jakości rł,ody na pływalni dokonane.l przez właściwego inspektora sanitarnego.

Z up. Pańsrwgwego Powiatowcgo

'"'ł'ł:fuilźWpr" 
"

rngr łnż" Małgorzata Kaczmarek

Otrzy,,mują:
1. \4ic,jski Osrodek SportLr i Rekreac.ji. ul. Niepodiegłości l1^ 66-1]0 Kostrzyn nad Odrą
]. t1,'i1

Do wiadolllości (poczta elektron |czna) :

,], 

Brrrmistrz Miasta Kostrą,n nad Odra ul. Graniczna2.66-47 0 Kostrzyn nad Odrą


