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zbiorcza roczna ocena iakości wody

w Ptywalni ,,Olimpij czyk'w Aleksandrowie Łódzkim
ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki

za okres od stycznia 202l r. do grudnia 202l r.
z wvłaczeniem okresu stvczeń 2021r, - basen nieczvnnv

Zgierz, dn. 30.03.2022r.

PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgterzu działając zgodnie z §4 rozporządzenta
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. IJ. z2015 r. poz.2016) dokonał analizy:
- Parametrow jakoŚci wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagń, o których mowa w §3 ust.1

w/w rozporządzenia,

- wyników badań wody na pływalni wykonany ch przez zarządzającego pĘwalnią,
- zakresu i częstotliwoŚci wykonywania badań wody przez zarządzającego pływal nią orazzastosowanych

meto dyk referencyj ny ch analiz,

- wYnikow badań wodY na PłYwalni wykonany chprzezwłaściwego państwowego inspektora sanitarnego
przed wydaniem oceny,

doĘczącej PoszczególnYch niecek basenowych oraz ich systemów cyrkulacji, tj. sportowa, rekreacyjna,
jacuzzi na PłYwalni ,,Olimpij czyk" w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów
Łódzki.

Biorąc Pod uwagę powyzsze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzustwierdza:
Il ZaruądzającY PłYwalnią prowadził systematyczne i udokumentowanę badania laboratoryjne jakości

wodY zgodnie z harmonogramęm ustalonym z PPIS w Zgierzuw zakresie i z częstotliwością określoną
w załącznikach nr I i 2 do cYtowanego na wstępie rozpotządzenia, w laboratorium posiadającym
akredYtację PCA w zakresię metodyk referencyjnych wykonywanych analtz orazptzekazywałdo ppIS
w Zgierzu sprawozdania z wykonywany9h badań.

2l Analiza Przedstawionych sprawozdań z badań jakości mikrobiologicznej wody przeprowadzonych
PrzęZ Zauądcę PłYwalni w ramach kontroli wewnętrznej oruz kontroli urzędowej PpIS w Zgierzu w
PłYwalni wskaą,rvała na występowanie odchyleń od normatywów określonych w załącznikunr 1 do
cYtowanego na wstęPie rozporządzenia w zakresie ogótnej liczby mikroorganizmów w 1 ml wody w
temP, 36Ł2'C Po 48h - Pojedyncza sytuacja w niecce jacuzzi - otrzymane wyniki powyzej warlości
maksYmalnYch (1 Próbkana 14 pobranych), pojedyncza sytuacja w systemie cyrkulacji niecki jacuzzi _
otrzymane wyniki powyzej wartości maksymalnych (1 próbka na 8 pobranych).

3l AnalizaPrzedstawionych sprawozdań zbadańprzeprowadzonych pTzez Zarządcępływalni w ramach
kontroli wewnętrznej orazkontroli urzędowej PPIS w Zgierzubadań jakości wody w zakresie
Parametrów fizYkochemicznych w omawianym okresie vnykazałazgodność z wymaganiami
okreŚlonYmiw załączniku nr 2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia. W omawianym okresie
wYstąPiłY dwukrotnie odchYlenia od normatywów w zakresie podwyzszonego poziomu chloru
rwiązanego. Przekroczeniabyły krótkotrwałe i kontrolne badanie jakości wody nie wykazało ich

e-,r*ąń]



utrzymywania się. Chlor związany jest parametrem związanym z technologią uzdatniania wody.

po dokonanej analtzie ryzyka zdrowotnego, mając na uwadze, iż zarówno przekroczenia

mikrobiolo gicznejak i fizykochemiczne miały charakter incydentalny należy oceniĆ, tZnie sPowodowało

to zagrożenia zdrowotnego dla osób korzystających z pływalni,

Biorąc pod uwagę powyzsze PPIS w Zgierzu ocenił wodę na pĘwalni ,,OlimPijcz|k" w

Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa 5, 95-070 Aleksandrów ŁÓdzki, jako spełniającą wYmagania

załącznlkow rlr I t2 do cytowanego na wstępie rozporządzenia-

Zgodnie z §7 cytowanego na wstępie rozporządzenia, zarządzający pływalnią

w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej,

w przypadku jej prowadzenia, informuje o:

1l ostatniej ocenie jakości wody dokonanej przez inspektora sanitarnego, o której mowa w §4
cytowanego na wstęp ie r ozporządzenia,

2l spełnieniu przez wodę określonych wymagań określonych w cytowanym na wstępie

rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartości parametrów

wynikających z oceny, o której mowa w §3 ust.l cytowanego na wstępie rozporządzenia,

3l podjęĘch działaniach naprawczych oraz o planowanym terminie doprowadzenia wody

do obowiązujących wymagań w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych jakim

powinna odpowiadać woda na pływalni.

Na podstawie §ch informacji uĘtkownicy (szczególnie rodzice dzieci) dokonują świadomego

wyboru doĘczącego skorzyst ania z pływalni.
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