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za okres
od 2 czervca 2019r. do 31 grudnia 2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pństwowej Inspekcji

Sanitarnej (tj. Dz.|J. z 202Ir., poz. l95) oraz 4 tozporządzenia Ministra Zćrońa z dnia
9 listopada 20l5r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach

(Dz.U. z ż0l5t. poz. 2016) Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przedstawia

zbiorczą roczną ocenę jakości wody na Ptywalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu,
ul. Kaliska 5 za okres 2 czsl:itęc20l9r, - 3l grudzieńżO2ar.

Niniejsza ocena jakości wody na pływalni oparta jest na analizie niZej wymienionych danych, po

uwzględnieniu zastosowanych rczwiązańtechniczno--technologicznych na obiekcie:
o parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa

w 3 ust. 1 cyt. rozpotądzeńa;
o wyników badń wody na pływalni wykonanychprzezzatądzającego pływalnią;

. zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody ptzez zarądzającego pływalnią oruz

zastosowanych metodyk referencyjnych analiz.

Pływalnia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu jest obiektem krytym z jedną niecką

basenową mąącą beryośrednie połączenie fuŃcjonalne z z-apleczem szatniowo-naĘskowym oraz

pomieszczeniami pomocniczymi (socjalne, porządkowe, gospodarcze, dlaratowników).

V/oda doprowadzana na pĘwalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopaftzeńa w wodę

z wodociągu miejskiego w Łowiczu, będącego pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Łowiczu. Jakość wody w wodociągu spełnia wymąania rozpotądzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017t. w sprawie jakości wody przemlac7,onej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z2017 t.poz.?294).
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Dezrynfekcja wody basenowej przeprowadzana jest prry uzyciu podchlorynu sodu, koagulacja
nniecryszsznńpr.zy pomocy koagulanta * roźworu chlorku hydroksy glinu, a korektę pH uryskuje
się poprzez dozowanie kwasu siarkowego (VI). Dozowanie koagulanta oraz dezynfektanta odbywa
się automatycruie zapomocą systemu pomiarowo-regulacyjnego. Do uzdatniania wody basenowej
stosowane są dwa fitry ze ńożem piaskowym oraz węglem aktywnym pracujące w dwóch
ńezależnych obiegach.

Woda w niecce basenowej, woda doprowadzana na pływalnię oraz woda z systemu cyrkulacji
spełnia wymąania mikrobiologiczne i fizykochemicme określone w zńącntikach nr 1 i 2 do

roryonądzenia. W zakres prowadzonych badń na PĘwalni OSiR w Łowiczu wchodzĘ
następujące parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Legionella sp.,

ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48h oraz parameĘ fizykochemiczrre: mętność,

chloroform,ITHM, azotarty, utlenialność, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox.

W związku z wysĘpieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz konieczrością
raangażowania się pracowników w działarńa w tym zakresie, ograniczono liczbę kontroli w terenie,

dlatego nie został zrealizawarry harmonogram kontroli sporządzony i zatwierdzony na 2020r.
Pracownicy brali aktywny udział w działaniach przeciwepidemicznych zarówno
kontrolnych jak i administracyjnych. Na bieżąco prowadzony był również nadzór w zakresie oceny
badan przeprowadzanychprzęzzarądcę pływalni w ramach kontroli wewnętrznej.

Częstotliwość i zakres badń przeprowadzanych przezzaruądzającego pływalnią były zgodne

z obowiązującymi wymogami zavłaĘmi w załączńku nr 3 do rozpotządzenia oraz
z harmonogramem ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu.
Badania zawieszono tylko w okresach w których basen nie funkcjonował 7ś względu na

wprowadzone obostrzenia i czasowe zakazy prowadzenia dzińalności. Sprawozdania z badań
zarządzający przekazywał w wymaganych terminach. Badania w ramach kontroli wewnętrzrej
zarządcy przeprowadzało Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. z Gdyni oraz JARS S.A.
posiadaj ące akredytacj ę Polskiego Centrum Akrełtacj i.

Zgodnie z 3 cyt. roryorądzenia zaruądzający pĘwalnią na podstawie bieĄcej obserwacji
dokumentował spostrzężęnia oraz podjęte czynności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody.

Dokumentowana była również bieżąca praca wządzeń wraz rejestrowaniem wyników, pomiarów
jakości wody na pływalni tj. pH, potencjał redox, stężnnie chloru wolnego, temperatura wody,

stężenie chloru związanego. W zakresie ww, parametrów nie wykazywano nieprawidłowości. Nie
odnotowano w wodzie basenowej obecności zaniecryszczeń kałowy,ch i wymiotnych.

Próbki wody do badń laboratoryjnych pobieranebyĘ z:

o z systemu cyrkulacji, woda wprowadzana do niecki basenowej,
r z niecki basenowej,
o z kranu w masrynorłni, woda doprowadzana na pĘwalnie,
o z naĘsków w szatni damskiej oraz męskĘ, badania na obecność Legionella sp,

W omawianym okresie nie prowadzono postępowania administracyjnego mającego na celu

doprowadzenia jakości wody na pływalni do obowiązujących przepisów.

Po dokonaniu analiry badan jakości rł,ody na pĘwalni w ocenianym okresie w niecce

basenowej nie stwięrdzono nieprawidłowości. Jakośó wody była zgodtw z wymaganiami

mikrobiologicarymi orazfizykochemicanymi. Natomiast w jednej z badanych próbek wody pobranej

z systemu cyrkulacj i stwierdzono przekroczenie zawartości męfirości.



V/ próbce wody pobranej do badń w dniu 18.07.2019r. z systemu cyrkulacji stwięrdzano
przekroczenie zawartości mętności (sprawozdanie z badań NR 334ż04lt9ĄVAW z dnia
3a.a7.20l%.). W związku z zaistnińą syfuacją zarądca przeprowadził dńńańa naprawcze rj.
regulacje dawki koagulanta. Po zakończonych działaniach naprawczych Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitamy w Łowiczu przeprowadził badanie kontrolne, które potrvierdziło poprawę jakości
wody i zgodność badanego parametru z wymaganiami rozporrSzenia. §/yniki zawarto
w sprawozdaniu zbńańNR PSSE.SSŚ.SOS.3OS.I9. zdnia 17.09.2al9r. Ponadnormatywna wartość
mętności nie stanowiŁazagrożenia dla osób korzystających z p§walni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu w ramach nadzoru ptzeprowadził
badania jakości wody z niecki basenowej oraz wody z systemu cyrkulacji. V/ badanych próbach nie
stwierdzono uchybień. V/yniki zawarto w §prawozdaniu z bńń NR PSSE.SBŚ.505.432.19.
zdńa 15.11.2019r.

Przebadana zsstała równiez woda ciepła z naĘsków oraz woda wprowadzana do niecki
basenowej pod względem obecności bakterii Legionella sp. Wyniki bńń nie wskazaĘ
nieprawidłowości w tym zakresie. Nie stwierdzono skolonizowania instalacji wody ciepłej na

pĘwalni bakteriami z rodzaju Legionella sp. Wyniki zawarto w sprawozdaniu z badń z dnia
|7.09.20żOr. Nr 614109lż0ż0A{/3, Nr 614/09lż020lMl4 oraz spfawozdaniu z baóń z dnia
3a.07 .2020r. Nr 2998/07 12020 lMl 3.

Pańsfił,orr1, Porł,iatorły Inspektor §anitarny w Łowiczu mając na uwadze powyższą
analizę, stwierdza, że zarządzający Pływalnią OSiR w Łowiczu prowadzil ocenę jakości wody
zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Podejmowane pyzez zarządzaiącego
działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do zgodnych z obowiązującymi
*_vmaganiami b_,vŁv adelrwatne do rodzaju i skali pzekroczeń oraz skuteczne. Zatem
zamądzający,, prowadzil ocenę jakości wody w sposób zapewniający bezpieczeńsfwo osób
kąpiących się, a jakość wody oceniono jako przydatna do kąpieli.
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