
powrATowA srAoA sANlrARNHptDEMtoLoGtczNA w ztEtoNE o6nzr

65-470 Zielona G6ra, ul. Jasna 10

tel. (631 325-6-7L do75, fax (68) 35L-47-96

www. bi p.wsse.gorzow. pllpsseziel onagora/

e-mail : pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

NIP: 929-10-85-602

PAilSTWOWY POWIATOWY TNSPEKTOR SANITARNYW ZIELONE' G6RZE

HK-B.9020.4.6.2022
poczta elektroniczna

Zielona G6ra, 31.03 .2022 r.

O5rodek Sportu i Rekreacji
,,SULECHOWIANKA"
w Sulechowie
ul. Licealna 10b
66-100 Sulech6w
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za202lrok

Ptywatnia kryta w Osrodku Sportu i Rekreacji ,,SULECHOWIANKA" w Sulechowie
66-100 Sulech6w, ul. Licealna 10b

Paristwoury Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej G6rze, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. z 2021 r., poz. 195)

oraz $ 4 rozporz1dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagafi, jakim
powinna odpowiadat woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z p6in. nn.), na podstawie

analizy:

a) parametr6w jakoSci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagari, o kt6rych mowa
w $ 3 ust. l;

b) wynik6w badari wody na plywalni wykonanych przezzarz1dzaj1cego plywalni4;

c) zakresu i czgstotliwoSci wykonywania badan wody przez zarzqdzaj4cego plywalni4
oraz zastosowanych metodyk referencyjny ch analiz;

d) wynik6w badari wody na plywalni wykonanych przez wlaSciwego Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Gorze przed wydaniem oceny

stwierdza, ii woda na ptywalni krytej w OSrodku Sportu i Rekreacji ,,STILECHOWIANKA'
w Sulechowie spelnia wymagania okreSlone w zal4cznikach I i 2 rozporz4dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagafi, jakim powinno odpowiadai woda

na plywalniach (Dz.U. z 2015 r, poz.2016 z p6fln. zm.).

Uzasadnienie

Ptywania kryta w Osrodku Sportu i Rekreacji ,,SULECHOWIANKA" w Sulechowie
wyposa2ona jest w 3 niecki basenowe, 2 jacnzzi, 15 natrysk6w. Woda doprowadzana na plywalnig
pochodzi z wodoci4gu zbiorowego zaopatrzeniaw wodg i spelnia wymagania rozporzqdzenia Ministra
Zdrowia zdnia 7 grudnia 2017 r. wspravuie jakoici wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r.,poz.2294 zp62n. zm.).



Ocena parametr6w jakoSci wody na ptywalni dokonywana byla przez zarzqdzaj1cego plywalni4
w wyniku:

l) prowadzonej bie24cej obserwacji jakoSci wody, z uwzglgdnieniem jej udokumentowania,
2) systematyczrlego i udokumentowanego nadzoru pracy wzqdzen oraz rejestrowania wynik6w

pomiar6w w zakresie pH, potencjalu redox, chloru wolnego, chloru zwiqzanego, temperatury

wody.
Badania jakoSci wody na ptywalni wykonywane byly przez zarzqdzajqcego zgodnie

z harmonogramem ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zielonej G6rze

z wyl4czeniem Jacuzzi nr 1 i nr 2, kt6re byly nieczynne przez caty rok z uwagi na obostrzenia

zwi4zane z ograniczeniami ryzyka w zwiqzku z rozprzestrzenianiem sig zaktZert zwiqzanych
z COVID-I9 i koniecznoSci4 zachowania bezpieczeristwa os6b przebywaj4cych na ptywalni
oraz kaadorazowo w przypadku wyst4pienia sytuacji mog4cej mie6 wptryw na pogorszenie jakoSci

wody na ptywalni i po przerwie eksploatacyjnej. Czgstotliwo56 badari odpowiadala wymaganiom
okreslonym w zal4czniku nr 3 cytowanego wyhej rozporz4dzenia, z vtyl4czeniem okres6w, w kt6rych
ptywalnia byla zamknigta z powodu przestrzegania oboshzefi w rwi1zku z panuj4c4 epidemi4

SARS-CoV-2.

Zakres badari wykonywanych w laboratorium obejmowal parametry mikobiologiczne:
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, oghlna liczba milcroorganizmfw w 36 oC, Legionella sp.

oraz fizykochemiczne: mgtnoit, chloroform, 2 THM, azotany, utlenialnoi1. Ponadto, pomiary chloru
wolnego, chloru zwi1z.anego i potencjalu redox dokonywal przedstawiciel laboratorium kaZdorazowo

w miejscu i punkcie pobierania pr6bek do badari mikrobiologicznych. Badania wykonywane byty
w I aboratorium, posiadaj 4cym akredytacj g Polskie go Centrum Akredltacj i.

Zarzqdzajqcy plywalni4 przekazyval Pafstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Zielonej G6rze wyniki badari wraz ze wskazaniem dzia\ah naprawczych w przypadku, gdy woda

nie spelniala wymagaf okreSlonych w zal4cznlku Nr I i Nr 2 do rozporz4dzenia z dnia 9 listopada

2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadat woda na plywalniach.

Jako6i wody na plywalni krytej w Osrodku Sportu i Rekreacji ,,SULECHOWIANKA'
w Sulechowie, w ocenianyrn okresie spelniala wymagania mikrobiologiczre i fizykochemiczne
z wyj 4tk iem okresowego wyst4pienia ponadnormatywnych wartoSci :

o og6lnej liczby mikroorganizm6w w 36.C*2.C w wodzie wprowadzanej z systemu
cyrkulacji do niecki basenowej rekreacyjnej,

o stgzenia chloru zwi4zanego w wodzie wprowadzanej z systemu cyrkulacji do niecki
basenowej: ptywackiej, rekreacyjnej i brodzika dla dzieci,

o zblt niskiej warto6ci potencjalu redox w niecce basenowej: plywackiej, rekreacyjnej

i brodziku dla dzieci.

Przekroczenie og6lnej liczby mikroorganizm6w w 36"C*2"C w wodzie wprowadzanej z systemu

cyrkulacji do niecki basenowej rekreacyjnej wyst4pilo w okresie kiedy ptywalnia byla zamknigta.
Zarzqdzaj4cy ptywalni4 wykonywal badania przed ponownym uruchomieniem ptywalni
oraz prowadzil dzialania naprawcze polegaj4ce naprzegl1dzie systemu. W wyniku przeprowadzonych
dzialafi, doprowadzit jako56 wody na ptywalni do wymagan okre3lonych w rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna odpowiadat woda

na plywalniach (Dz.U.22015 r., poz.2016 zp6in. zm.).

W dniu 11 czerwca 2021 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Gorze
przeprowadzil kontrolg oceny stanu sanitarnego obiektu oraz 19 lipca207l r. w zwiqzku ze ska2eniem

wewngtrznej instalacji cieplej wody bakteriani Legionella sp. Ponadto w dniach 05 i 06 lipca2021 r.

podczas kontroli w ramach bie24cego nadzoru sanitarnego pr6bkobiorcy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej G6rze, pobrali pr6bki wody do badari laboratoryjnych
z niecki ptywackiej, rekrearyjnej, brodzika dladzieci i z system6w cyrkulacji, atakhe pr6bkg wody
doprowadzanej do ptywalni oraz z wewngtrznej instalacji cieplej wody z natrysk5w w szatni damskiej

i mgskiej w celu wykrycia bakterii Legionella sp.



Na podstawie sprawozdafl z badart wykonanych w Laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej G6rze i Laboratorium Wojew6dzkiej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp., stwierdzono zbyt nisk4 wartoS6 potencjalu redox
w niecce basenowej: plywackiej, rekreacyjnej i brodziku dla dzieci oraz ponadnormatywn4 liczbg
paleczek Legionella sp. w instalacji wewngtrznej wody cieplej w dw6ch punktach tj.: w natrysku
w szatni damskiej i mgskiej.

W zwi4zku z powyisrym, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej G6rze,
wystosowal pismo do Osrodka Sportu i Rekreacji ,,SULECHOWIANKA" w Sulechowie zalecajqce
wzmo2enie nadzoru nad procesem technologii uzdatniania wody i utrzymywanie wartoSci stgZenia

w/w parametru na poziomie okre5lonym w rozporz4dzeniu. Opr6cz tego w dniu 16 lipca202l r. wydal
decyzjg administracyjn4 stwierdzaj4c4 wysokie ska2enie sieci cieplej wody bakteriami
Legionella sp. i nakazal zrealizowanie dzialafi iaprawczych, maj4cych na celu doprowadzenie cieplej
wody do wymagari rczporz1dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymogafi,
jakim powinna odpowiadat woda na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 z p62n. nn.).
Zarz4dzaj4cy plywaln4 nalo2one obowiqzki wykonal. W ramach kontroli wewngtrmej, akredytowane
laboratorium pobralo pr6bki z niecek basenowych oraz z instalacji wewngtrznej cieplej wody
do badari laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych badari stwierdzono, 2e jakoS6 cieplej wody
w natryskach w zakresie wystgpowania Legionella sp. oraz w nieckach basenowych w zakresie
potencjalu redox odpowiadalawymaganiom w/w rozporz4dzenia Ministra Zdrowia.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej G6rze, maj4c na uwadze powyilszq
analizg stwierdza, 2e Osrodek Sportu i Rekreacji ,,SULECHOWIANKA'w Sulechowie prowadzil
oceng jako5ci wody na plywalni krytej zgodnie z wymaganiami obowi1zuj1cych przepis6w
orazw spos6b zapewniaj4cy bezpieczeristwo zdrowotne os6b korzystaj4cych z plywalni.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badari i pomiar6w, woda na plywalni krytei w O5rodku
Sportu i Rekreacji ,TSULECHOWIAI\KA' w Sulechowie, w tym doprowadzana na plywalnig
spelnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne okreSlone w zal4cznikach Nr I i 2

do rozporz1dzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagari, jakim powinna
odpow iadat woda na plywalniach (Dz. U. z 201 5 r., poz. 201 6 z p6in. zm.).

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej G6rze rwroci szczegolnq uwagg
na przestrzeganie przez zarz1dzajqcego procedur dezynfekcji sieci cieplej wody oraz jakoSci wody
w ptywalni.

Zgodnie z wymaganiem $ 7 pr4rwolanego rozporz1dzenia zarz4dzajqcy ptywalni4
w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej,
poinformuje osoby korzystaj4ce o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jako5ci wody na ptywalni
dokonanej pr zez wlaiciwego ins pektora sanitarne go.
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