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OCENA ZBIOIiCZA ROCZNA JAKOŚCI WODY NA Pł,YWAI-,NI
przy Szkolc Podstarvorvej FJr 10 rv Sieradzu

za okres 2 czerwca 20l9 roku - 31 grudnia 2020 roku

D ział aj ąc na podstalvi e :

o Art, 4 ust.1 pkt 1 i 2 ustau_l z dnia i4 nrarca l985r, o Państrvowe.j Inspekcji
Sanitarncj (Dz.IJ. z 2()żlr. poz, 195).

o Art, l 1 Ustau1' z, dnia 1 8 sie rpnia 20l 1 L. o bezpieczcństr,r,ie ostib
przebywajacych na obszarach lł,oclnycl-i ( Dz,U. z2020 poz, 350 ),. § 4 Rozporządzellia Ministra Zdrorł,ia z clrria 9listopada 2015r. w.slrrarvie
wYmatari. jakinr polł'inna odporviadać rł,ocla na płl,walniach (Dz.U. z 2015 r..
poz. ż016, ostatnia zmiana Dz.IJ . z 202Ir, poz. 349)

po analizie:
1. Paratrretrólł' jakości rł,od1, tra płvrł,alni ocełrion,vch tra poclstawie wł,magali.

cl któn,clr mowa w § 3 ust. l w/rv rozporządzenial
Ż. r,vYnikólv badań ll'ody na płvlł,alrri rvv1<onywanych przez ,z,arządzaiącego

płyr,valnią;
3, zakresu i częstotliwości lłl,kotlvlvallia badali wody pr7,ez zarząclzającego

płvrł,aln i ą oraz zastosowanvch m etodl.k refcrenc,l, i nych anal i z;

Pańsfworry Porviatowy Inspcl<tor Sanitarny w Sicraclzu rlokonal zbiorczej roczncj
ocenY jakoŚci wody shvierdzaiąc ostatecznic, że na dzicń 31 grutlnia 2020r.
r wocla rv niecce oraz rv punl<cic rvprorvadzania ,lvodv clo niecki bascnowej

z sYstemu cyrl<ulac.ii na Plyrvalni przy Szkole Ptlclstaryowei Nr 10
lv Sieradztr spelnia rvymagania mil<robitliogicznc okreśIone w zalącznikach
nr 1 oraz {izYkochemiczne ol<reślone w załączniku nr ż do rozporządzcnia
Ministra Zdror,ia z dnia 9listopada 2tl5r. l, spriłrł,ie łvymagań,.jakim
porvinna otlporviadać rvoda na pĘrvallriach.

o woda w iacuzzi oraz w punkcie lvprowarlzania worlv clo jacuzzi z systemu
cYrkulaciio nie spelnia lvymagali rnikrobiologiczn.vch ol<rcślonych
w za,lączniku nr 1 do rozporządzenia N{inistra Zdrorvia z dnia 9 listopatla
2015r. w sprawic rvymagańo iakim porvinna orlpolviadać lł,ocla na
pĘrvalniach.



UZASADNlENIE:
Państwclwy Powiatowy lnspektor Sarritarny w Sieradzu dokonał zbiorczej rocznej oceny

"jakości wocly na pływalni za okles 2 czerwca 2019 roku - 31 grudnia 2020 roku:
1. Na podstawie systematycznych i uclokr-rmentowanych badań jakości wody na pływalni
prowadzonych przez zarządząącego pł1,,walnią zgodnie z ustalonymi harnronogramami pobolł,t probek
l,l,ody rra 2019r. i 2020r. Państwowy Powiatowy llrspektor Sarritarn}, w Sieradzr-r dokonał oceny
zbaclanl,ch paralnetro\Ą, jakości wody rra płylvalni. co przedstarviono w tabeli 1 ,,Analiza wynikor,v
badari przekaz.v- warry cłr pt zęz zar ządza.j ące go pły rł,al ni ą".
ArralizLrjąc wyniki badań przekazywane plzez zarządzającego pływalnia przedstawiotre rv załączonej
tabeii stw,ierdzolro, ze: rv przypadku przekroczeń paranretrow mikrclbioiogiczri1,-ch zarządzający
pływainią podejnrował natyclinriastowe działania zmierzające do wyelinrinowarria bakterii
Psęuclomonas aeruginosa, Legionella sp., ogolnej liczba mikroorganizmów w 36'C po 481r, które
polegały na wy,łączenir,r poszczególrryci-l niecek pływalni. Działania naprawcze obejmowały:
przechlorowalrie niecek basenor,v.vch oIaz systemu cyrkulac.ii. rvypłukanie kiikukrotne filtrów.
W przypadku występującyclr przekroczeń parametrow lizykochenricznych takiclr jak: chlor wolny,
chlor związany, potencjał redox. chlorofbrm, E THM zarządzalący pływalnią podejmował działania
naprawcze zmierzaj ące do Lrstabilizowania poziomu badanych parametrow.

Z uwagt tla przekroczenia pararnetrów łnikrobjologicznl,ch (Legionella sp, Pseudomonas
aerugirlosa) i fizykochemioznych (chlor r,volny, poterrcjał reclox, chlor zrviązany, chloroform, x THM)
rv baclarrej ivodzie rv okresie od 23 iipca 2019t,, do 28 lutego 2020r, jacuzzl było okresowo wyłączane
z ttzl,tkolvania inie udostępniarie korzystającym z pĄ,walni. W związku z niestabilną jakością wody
oraz nieskutecznymi działarrianri lrapralvczymi w jaculzzi oraz \,v systemie cyrkulacji oraz awarią
vrządzeń zarządzającv wyłaczl,ł jacutzzi z funkcjonowania r,v okresie od marca do grudnia ż020t,

W przypadku niecki basenowej woda spełniała wl,magania określonę w w/w rozporządzeniu,
natomiast w punkcie wprolvadzarria wody cio rrięcki basenowej z systemu cyrkulacji na przełomie
r.r,rześnia i pazdziernika 2020r. rł,ystąpiło incyclentalne przekroczenie paranetru mikrobiologicznego:
ogolnej liozba lnikroorganizmorv w 36oC po 481r. Zarządzający w,vłączył z uzytkowania nieckę oraz
pocljął natyclrnriastowe działania naprawcze skurtkLrjące poprawą jakości wody, co zostało
potrł,ierdzolle w ponor.vnych badaniach 1aboratoryjnycl"r próbek wody. W tliecce basenowej
wy,stępor,vały nieznaczne przekroczenia parametrow tizykochemicznyclr takich jak: clrlor związany.
potencjał redor., ktore nTieścił"v się r,v granicach niepervności.

Zgodnie zrozporządzełriem Mirristra Zdror,via z dnta 9 listopada 2015r. w sprawie wynragań,
jakirn powinna odpowiadać li,oda na pływalniach oraz lrarmonogramem na 202Or, zarządzający
płyr,valnią tj, Szkoła Podstar,i,owa nr 10 irrr. Bolesława Zr.volińskiego w Sieradz"r wl,konał w styczniu
badania jakości ciepłej wody w natryskaclr w kierunku parametl-tl Legionella sp. Państwowy
Polviirtowy lnspektor Sanitarny w Sieradzu po zapoznanitt się z przedstawionymi ptzęz
z.:arz,ądz.ającego sprawozclaniani z badań laboratorl,jnych lvod1,, stwierclził obecność bakterii
Legiorrella sp w natryskach lv ilości 1100 jtk (szatrria męska) oraz 270 jtk (szatnia damska).
W związklt z porvyższylll \,\ clniu 3 lutego 2020r została rvydana decyzja prze,ż Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitanrego w Sieradzu nakazr"rjąca doprowadzić jakość wody ciepłej
lv irrstalacji wody ciepłej uzytkowej w natryskach Pływalni przy Szkole Podstawowej nr l0,
A1. Grunwaldzka 10, 98-200 Sieradz do r,vynrogów zgodnych z załącznikiem nr 1 Rozporządzenta
Ministra Zdrowia z, dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wyrrragań. jakim powinna odpowiadać woda na
płyr,valniach (Dz. U . z 2015r., poz. 2016 ostatnia zmiana Dz,lJ , z 2021r. poz. 349; oraz z załącznikiern
nr 5 część A rozporządzenia Ministra Zdror.via z dnia 7 grudnia 20Ih. lv sprawie jakości wody
prl,gżnagl.onej dtl spozl,cia przezludzi (Dz. U. z 2017 r, poz. 2ż94) to jest do wartości poniżej 100 jtk
bakterii Legiorrella sp. w i00 rnl wody.



zarz.ądzający podjał rratychmiastorve działania naprarł,cze polega.jące na: rvyłączeniu z r,tżytkorvania
natr.vsków rł' szatni rnęskiej, w' porozllnlierritt z PL'l]-em w Sieradzu dokonano clwr.lkrotncgo
Prz,egrz,anta instalacji wody ciepłej (telnpelatura wocly polłyże.j 700C) oraz rł,ieloklottryl-ni dłtrgotrr,ł'ałym płukanirr instalacii natrvskowych. l'rzeprowadzoncl clezynickc.ję i czl,szpzcnte
natrysków. Dzia}ania naprawcze rłrykonane przez z,arządz,a.lącego skutkowały poprarvą.iakości ciepłcj
rł'odY i Po Przedstarvieniu przez zarządza.iącego pł_vrvalnią pozyty\\,l1ego wyniku badania rvocly
decyzja PPIS w Sieradzu została uznanaza wykonaną.

Cz,vnrrikiem o najwazniejszyrn znaczeniu dla zdrolvia spośróc1 rvszystkich zr,viązan"vclr
z rł'odą czYnnikórv na Pływalni są rvskaźniki mikrobiologiczrre. W.vstęporvarric patogellów w rvodzie
na PłYwalni tj. bakterii Pserrdomonas aeruginosa. Legionella sp. mozc bezpośrecinioiv istotn,v sposób
zrł'iększYĆ rYzYko zakażenia uzytkorł,nikorłl pł,vrvalni, NiebezpieczeńŚtrvo to rvynika 7, czasLl
eksPozYc.ji na z.agt'oŻenie nrikrobiologiczne zalllfi:, zostatric lvykryic, cilatego tak lstotna jest korltrolit
iakoŚci wodY na PłYwalni oraz rłłaścirł,e prol.l,adzenie procesórł,uzdatlliania i clczynfcl<c.ji rł,ocly, Stalę
powtarza.jące się przekroczenia parametrórł, fizl,kochenlicznl,ch (chlor rvolny" chior ,*rurrrrry,
POterrCjał tedox, ch]orofonn). nie dające się wl,elimitlorł,ac mimo prowaclzonych clziałali naprawcrv-clr,
mogą mieć wpływ.na bezpieczeństw.o zdrowotne osób kapiacl,ch się.

Srodki dezYnfekcY'jne w wl,sokim stęzeniu. poclobnie .iak uboczlle pro<lrrkty dezynfekcji
(chlorofonn) mogą nrieĆ niekorz,vstnv lł,płvlv. dlate go nalezy stale kontrillclwać iclr poziolll.
PonadnornratYrvne stęzenie por.łryższych procluktolł, nloze por,voclować niepoządane reakc,je
u korzYsta.jącYch z kąpieli i szereg doleglir,1,ości takich .jak: alergie, astma, zapalenie atopowe skóry
itP, Podstawo\\Ynl rłYzwaniem technologicz]lyl1l .jest rł,ięc trzyskanie ,to,-,,_," r,v któlyrn woda na
Płvwalniach sPełnia rv.vmagania mikrobiologiczlle. a jednocześnie zawartość śloclka dcz1,1lf-ekcy,jncgo
i ProduktÓ',v.|ego działania są na oclporł,iednio niskiIli pozionlie. Wazne.jest z punktu bezpieczóiistu"a
zdrolvotnego osob kąpiącl,ch się zaper,vnienie rólvnoll,agi międą, ilością środka dezynf,:k.y.jnego,
a potencjalną liczbą mikroorgarriznrórł.chorobotrvórcą,ch r,vl,stępirjących w woclzie.

ZarządzającY PłYwalnią zgodnie z § 3 ust. 1 pkt l rł,/w, rozpotząd,z,enia dokontlje occ,tt,v-
sPełniania PrZeZ r,ł'odę w nieckach basenowych i jacuzzi rrymagari iawarrych rv rozpo i:ządz,enitl
w sPrawie wYmagańiakinr porł'inna odpowiaciać woda na płl,rvalni ia poclstarł,ie:
- biezącej obserwacji wod}' na pływalni, która iest dokulnentor,l,ana przęz ratorvnikórv w postaci
cod zi ennych zapi sór,v spo strzezeli i podej molvan,ch cz.vnności.
- svstet'nat}rcznego i udokurnento\\rallego nadzororł,ania pracy tlrządz,eń oraz re.iestrac.ji rł,vników
Porniaru .jakoŚci rvodY na Płi"walrri w postaci codzierrnl,ch zapistiw" nie rz,ac]z.iói niz co 4 goclz.W trakcie godzin uą'tkowania Płvwalni. pl,zy, czym pierwsza re.jestrac.ja nla nriejsce i.zec1tozPoczęciem je.i r-rzYtkorvania rł' zakresie : pH rvod.u*, tcnrperatura r,r,od1,. potenc,iał reciox. c,hlor wolny.
chlor zr,viazany - rejestro\Ą-an}. i raz rra dobę.
Z dokr:mentac.ji Prowadzorre.j Przęz ratorł,nikórł, r,i,l,nika^ iz r,r, analizo\,van\l1-11 okresie nie str,r,ierdzanoproblemorv z prz,e.irzystością wody. ani r,vidocznych zaniec'yszczęli. nie rł5lstęporvały rórvniez
incydenty kałclwe lub wl,miotne tł,,nł,odzie na pł1,.rvalni.

2, Zgodnie Z W}/maganiami, o którycli mo\Ą,a rł,§ 3 ust, 1 r.v/rł, rozporządzeniaz.arządząlący płyrvainiąli Szkoła Podstawowa Nr l0 im. Bolesłar,r'a Zwolińskiego wSieraclzu przecistawiła wymagane
sPrarł'ozdarria z baclań .jakośei wod,v na pł_-vrł,alni, pobieranej z punktó,,v okieś]on.vch zgorji ie i zał,nr l do rł,/rv rozpol"ządz.eniat1.:

u niecl<a ba,senow,a.

' niecka basenorł'a wYPosażona rv urządzenie rvytwarza.jące aerozol r,voclno-powietrzrry
Qacuzzl),

. punkt wprowadzania wody clo llięcki basenolvej z systenlu cizrkulacji,, punkt wprorł,adzania wody do jacuzzi z systemu cyrkulacji,l rratryski.



s

I]aclania.iakości wclcly r,v roku 2019 iżO20 wl,konyłvało Laboratoriutn Sroclowiskorve SGS Pcllska Sp,
z o.o ,43-Zaa Pszczyna, rtl. Cieszyńska 52.

3. Zatząclza"iący,pływalnią tj. Sziloła Pocistalvotva Nr 10 im. Bolesłali,,a Zwoliriskiego wSieradzr,l
wykonyvvała baciarria jakości rvody na płyr.valni zgodriie z częstotliwością ol<reśloną r,v zał. Nr 3 clo
w/w lozporządzelria. Przedstawione wyniki badań rnikrobiologiczrryclr i tlzykochemicznyclr
obe.jrrrowały zaikres określorry w* z&ł. nr 1 oraz nr 2 do w/r.v rozporządzenta tj.: Esclierichia Coli,
Pseltdonronas aeruginosa, ogólna liczba nrikroorganiznów w (36 +2)'C po 48 h, l,egionella sp.,
mętnośc. clrlor rvolny. clrlor zwIą,z:afiy^ clriorotbnrr, I Tl]M, azotan),, utleniainość, pcltellcjal reclox
oksyclclreclr.rkcyjny przy elektrodzie Ag/AgC1 3,5 rrr KCl. Dla badanyclr parametrow zastosowano
n,ietoclyki reltrencl,jrrc analiz r.vocly nzr płyrvalniach zgodnte zzał.lrr 4 do w/w rozporz,ądzenta.

Prl analizie rvl,nikou, badania wody \Ąl ramaclr nadzoru sanitarncgo Państr,vowego
Pow,iittowego inspektora Sanitarnego w Sierelclzu naiezy uznać, iż powtarzające się przekroczenia
paranetrólv rnikrobiologicznych tj Pseuclomotras aeruginosa i Legionelia Sp, w jacuz,zi ora,z

w purrkcie r,vpror,vadzania lvocly cIo jacuzzt z svstemu cyrkulacji nloże bezpośrednio lv istotny sposob
zwięirszyć ryzy,ko zakażęnla r,rzytkor,vnikow płyu,airri. Nicbezpieczcństwo to wynika z cłasu
ekspoz1,,cji na zagrożerrie mikrobiologiczrre zanim zostanic r,vykryte, dlatego tak istotrra jest kolrtrola
jakości lvocly rra płl,r,valrri ortlz, właścir,ve pror,vadzenie procesórł,uzdatniarria i dezyrrtekcji lvocly.

Natonriast powtalza.iące się przeliroczenia paranretrów fizykochetnicznych: clrloru związanego
i potencjału redox oraz itlcydetrtalnie chlorofbnnu, I fllivJ oraz zbyt niskiego poziornu clrloru
wolriego rra pływalni przy Szkole Podstawor,vej Nr 10 im. Bolesława Zwoliriskiego w Sieradzu, Aieja
Crtrnwaldzka 10 są rł,y,trikicttl dezynlckc.ji wody. Wartości przekroczeń paran-}etrow
fizykoolrerrrioznyclr, przede rł,szystkitn clrlortt związanego by,ły nięznaczne. nie tralezy jednak
ieiicervażyć t'aktu, że na bezpieczerist,nvo zdror,votne kąpiąc,v-,clr sie niekorzystnie wpływają środki
dezyrrt'ekcyjrre w wysokinr stęzetriu. poclobnie jak uboczłre prodr"rkt,"-, dez,vrrf'ekcji, cllatcgo nalezy stale
ltontrolować iclr poziotrr. lstnieje potrzeba wyregulowania parametrow uzdatniarria ivody w celu
uzyskania wartości określorrych r,ł, rozporządzenitr N,lirristrir Zdrorvia z dnla 9 1istopada 2015r. sprawie
wytnagań. jakirri polł,irlna odpou,iadac r,voda lra płl,r,valtliach (Dz.U. z 20l5r., poz.2016 ostatrria
zlniana Dz, U.z żaLl,r. poz. 349). Płylvairria prz.v Szkoie Podstarvor,ł,ej Nr 10 inr. Bolesława
Zrvolińskiego w Sieradzu, Aleja Grurrrlvaldzka l0 bl,ła okresowo wyłączona z uzytkorvania
w związku z w,r,stąpienienr stanu epiclenrii oraz obolviązLrjącyrrii ograniczeniatrri.
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