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Zbiorcza roczna ocena jakości wody
na pĘwalni odkrytej w Prudniku,

uI. Zrvycięstwa

PaństwowY PowiatowY Inspektor Sanitarny w Prudniku na podstawie art.4 ust. l ustawyz dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
'":oÓ\":i 

Sanitarnei ( jednolity tekst Dz. IJ. z 2019 r.,
Poz, 59 zę zmianarrri) 

.oraz § 4 tozporządŻenia lrłinistra iarÓ*ru z aiia9 tistopada 2015 t. wsPrawie wYmagń, jakim powinna odnolviadlć woda na pływalniach ( Dz. IJ.'z 2015 t., poz.2016 ), stwierdza, że woda na pływalni spełnia wymagania cytowanego wyżeirozpotządzenia.

Powyższe jest wynikiem następuj ącej analizy :

1, Woda doProwadzana na Pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorow ego zaopatrzenia wPrudniku i sPełnia wYmagania rozpoiządzenia MinistraZÓrowia z dnił7 grudnia 2017 t.w sPrałie jakoŚci wodY przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. IJ."z 20t7r., poz.2294)
2. Pływania wyposażona jest w 2 niecki basenowe.
3, Ocena Parametrów jakoŚci wody na pływalni dokonyw ana była przez zarządzającego

pływalnią w wyniku:
1) Prowadzonej biezącej obserwacji jakości wody pochodzącej z niecek basenowyc h oraz

z cYrkulacji, z u'względnieniem systematyc znego i udokumentowanego ,nadzorupracy
urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjafu redox,
chloru wolnego, chloru związanego)

4, Badania laboratoryjne jakości wody na pływalni wykonywane były przęz zarządzĄącego:
1) zgodnie z harmonogramem ustalonym z Państwowym powiatowym Inspektorem

SanitamYm w Prudniku orazkńdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej
mieó wPłYw na Pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej
lub awarii,

2) zgodńe Z wYmaganym zakresem określonym w załączńku Nr 1 i Nr 2 do
rozPotządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach.
zalłes badń wYkonYwanych w laboratorium obejmował: Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa, mętnoŚÓ, chloroform, bromofor, bromodichlorometan,
dibromochlorometarr, chlor wolny, chlor związany, pH, 

' 
THM, , azotany,

utlenialność.



3) zgodnie zwpaganą częstotliwością określoną w załączńku Nr 3 do rozporządzeńa
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaĆ woda na

pływalniach
4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych określonych w załącznik1,1 Nr 4 do

rczporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadać woda na płyłvalniach
5. Zarządzający pływalnią przekazywń terminowo Państwowemu Powiatowemu

Inspektorowi Sanitarnemu w Prudniku wyniki badń.

pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Prudniku mając na uwadze powyższą
ana|izę stwierdza, że Agencja Sportu i Promocji w Prudniku, ul. Rynek 1 prowadziła ocenę

jakości wody na pływalni w Prudniku, ul. Zwycięstwa zgodnie z wymaganiami
obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób

korzystaj ąc y ch z pływalni

Zgodnie z wymaganiem § 7 przywoŁartego rozporządzenia zarządzający p§walnią
w komunikacie zalnieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie

internetowej (eżeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie
jakości wody na pływalni dokonanej ptzezwłaściwego inspektora sanitarnego.
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