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ZBIO]RCZA OCENĄ ROCZNA JAKOŚCr WODY
NIA KIiYTEJ Pł,YWALNI W LII,NIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie na podstalvic § 4 roz.porl.ądzcnia

Ministra Zdrorvia z dnia 09 listopada 20l5 r. rv sprawie lvymagari, jakim porvinna odpowiadać woda

napł,vw,alniach 1Dz. U.z,20l5r.. poz.20l6). dokonał zbiorczc.j. rocznej ocenyjakości r.vodl,rra Krvtc.i

Pł,vwalni rv l-ipnie. Plac 11 go Listopada l3 Ą, zarz,ądz,ane.1 przez Micjski Ośrodel< Sportit

iRckreacji Pl. ll- go Listopacla 1-3 A.87-600 Lipno. J-ermin wydania przcdmiotorvej clcell1,,opóźrlił

się ze r,r,zględu na fakt. iz obldu,ic rriecki zostały Decyzjarni PPIS w Lipnie zamkniętc (rliccka

..O,.u6lrina z dniełn 05.05.20l6r,: triecka sportowa z dniem l6.06.20l6r.) irozptlczęly,
furrkcjonorvanie we rvrześniu 20l6r. (spońowa z dnicnr 05.09.20l6r.; rekreacl,ina z clnicIn

28"09.20l6r.)^ Porradto lv roku biezącym przer\va technologiczncj trrvała od 24 lipca do 05 listopacla

20l7r. Obiekt pclnorvnic, został uruclromioIr,u- po przedłozeniu pozytywllycIr wynikórr,badari lr,dniu
06 listopada 20|7r.

W skład Krl,tej Płvrłalni rł, l,ipnic. Plac l l - go Listopada 13 A wchodzi niecl<a bascnu

sportowego i rekreacl,jnego. Brak urządz,eń wytwarzających aerozol wodno-ptlwictrznr,.

Każ,da niecka posiada niezależny system Lrzdatniania obiegorve.i rvody bascnowc.i. Kryta Pły,rł,altlia

w Lipnic zaopatrywana jest lv r,vodę z sicci wodociągu publicznego Lipno. nicczvstości pł,v-nnc

odprowadzane s iec ią kanal izacyj ną do oczl,s zczalni m i ej ski ej .

fechnologia uzdatniania wody polega na przepłyrł,ie rvody rvodociągowc"j zc zbiornika
wvrórvnawczego do zbiornika filtracl,inego poprzez ziemię okrzemkorvą. |Jrz,ądzenia dozującc

autollatycznie podają stabilizowany podchloryn sodu (chlor -I'ix) oraz preparat na bazie dwiltlcnl<u

chloru. korekta pll r,vodv - krvasern siarkowyrn. Filtrv z ziemią okrzcmkową o wydajności

ok. l50 nl]/godzinę clla basenu sportowego iok.90 m3/godzinę dla rckreacy.incgcl. Proccs płukania

frltrów prowadzony, jest co 2 dni, Ponadto zamontowane _jcst automatyczne urządzcrrie dozuiącc
podchloryn wapnia (rv fbrrrrie tablctck) ma.iącc na celu zwiększenie zarł,artości chlorLr lvolncgcl

rv brodziku do dezynl'ekcji stóp"

Automatyka kontrolno-pomiarorva procesów uzdatrriania rvodv basenolvcj obe.irnu.jc takic
pararnetry jak: chlor wolny, potencjał redox, pt{ i temperaturę wod\,.

Zarządzający płylvalnią tj. Micjski Ośrodek Sportu i Rckrcac"ii Pl. ll- go l-istopada l3 A.
87-600 Lipno. zgodnie 7, rozpor7,ądzenien"l Ministra Zdrow,ia z dnia 9 listopada 20l5 r. rv sprarł,ie

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniaclr, dokonuje oceny spcłniania 11,ymagań.

"iakim powinna odpowiadać r.voda w niecce basenu sportorł,cgo i w niccce basenu rekreacyjncgo

oraz rvoda wprowadzana do niccck basenorv,ych z posz,czególnych systcmór,v cyrkulacji.
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Gestor obicktu dokonuje oceny jakości wody bascnclr,vej poprzez bieżącą obserwację rvody
rv nieckach basenowych, dokumenttljąc spostrzężenia i podejnlorvane czynności uwzględniając datę,

godzinę i podpis osoby dokonującej biezącej obserwacji. W nieckach basenowych rł, ocenianym
okrcsie nie r,vystąpiły incydenty kałowe ani incydcnty rvymiotne.

W trakcic godzin użytkowania pływalni. systematycznie każdego dnia następuje odczyt
z automatycznego urządzenia kontrolno-pomiarowego i reje stracja podstarvowych parametrórv wody
w poszczególnych nieckaclr basenowy,ch tj pH rvody, potencjał redox, stęzenie clrloru lvolnego
i tcmpcraturę wody. I{az na dobę w godzinach uzy,tkorvania płyrvalni dokumentuje się warlość chloru
zrviąanego. W ocenianynr okresie kilkukrotnie nie przestrzegano częstotlirvości t:znaczania
przcdnliotorł,ych paranretrów wynikającej z zapisór,r, rozporządzenia (nie rzadzie.i niz co 4 godziny)
ti. zapisy odczytów co 5 godzin np. l3.00-18.00.
Zgodnic z oświadczeniem Dyrektora MOSiR Lipno dokutnentacja ta rvvlł,icszana jest na tablicy,

unrieszczone.i przy przebieralni osób nicpełnosprar,r,nych. na stronie internetowe.i MOSiR Lipno
rric widnicją komunikaty o.jakości wody basenorvej.

Na podstawie wyzcj wymicnionej clokumerltacji strvierdzono. ze od czasł"| pol1o\,vnego uruclromienia
basenu rv listopadzie 2017r. utrzymuje się zallizclllr poziom potencjału rcdox w niecce rekreacy.inei

(663-749 mV - norma ż750 nlV), przekroczenia poziomu clrloru związancgo w niecce sportowej
(0.31-0.41 nrgil - norma 0.3 rng/l). w wodzie podarvanej do niecki sportowej (0,21-0.35 nrg/l- norfila
0.2 mg/l); w niecce rekreac1,.inej (0,31-0.,15 nrg/l - norma 0,3 mg/l), w r,vodzie po<iawanej do niecki
rckrcacyjnej (0.21-0,43 mg/l- norma 0,2 nlgil),

Zarządz,ającv płyr.valnią tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Pl. ll- go Listopada l3 A,
87-600 l,ipno ustalił z PPlS w [,ipnie harmonogram kontroli wewnęlrzne.i.iakości lvodl, na płvr,valni.

na drugie półrocze ż016r. i na rok ż017. Ponadto \\l zrviązku z wprolvacizeniem przerwy
tcchnologicznej w roku biezącym dwukrotnie znlieniano harmonogram ilslalając zakresy badań

rv lipc1-1. listopadzie i grudniu. W uz_eodnionlch harmonograrnaclr badań jakości rvody dla kazdej

niccki urvzględniono zakres iczęstotlirvośc badań zarvartą \Ą/ załącznikach nr 1,2 i 3

do rozporządzenia Ministra Zdrorvia z- dnia 9 listopada 20l5 I,. rv spralvie tr,vmagań, jakim pou,inna

odporviadać woda na pływalniach.
1.arz,ądza.jącv płyrvalnią w,ykonywał badania jakości wod1,, rv ramach kontroli wcwnętrznej na

płyrvalni 7, pos7,czególnych niecek Our"nolqlch. rvody rl,prorvadzanej do niecek basenor,r,ycl,t

z systemu cyrkulacji, ciepłcj r,vody z natryskóri,oraz lvodl,z brodzika do płukania stóp zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem. Wyniki badań jakości rvody przekazyrvano terminclrvo

l)ańslrvorvemu Powiato vvclTlll Inspcktororr,,i S an ilarn em u rv L i pn i c.

Wykonywano następujące oznaczenia paranretrórv mikrobioloeiczn1,,ch: Il,scherichia coli.
l)setldollltlllus uerttginosa, Legionella sp.. ogólną liczbę nrikroor_ganizmórv rr, 36+20C po 48h.

W rvodzic z niccki basellu spolto\Ą,ego i niecki bascnu rckreacyjncgo E,scherichia coli, Pseudomonas
aarrtgillo,scł oznac7,ano dr.va razy rł, micsiącu natomiast ogólną liczbę nrikroorganizlllów rł 36+2'lC
po 48 h oznac7,ano .jeden raz w nricsiącu.
w r,vodzie lvprowadzanej do niecek basenorvl,ch z s},stemu cyrkulacji Escherichia coli. pseudolnonas

aeruginosa i ogólna |icz,ba mikroorganizrnórv lr, 36+20C po 48h rvykonywane były .ieden raz

lv miesiącLt . Legionellcl sp. jeden raz na krvartał.
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Od paź,dz,iernika 20llr. do sierpnia 20l5r, z częstotliwością ,.ccl rok" (zc względu na lval<acy,jnc

przerwy w |utrkcjorrowaniu obiektu) zarządzający obiektern w ramach kontroli welvnętrztlc.j

wykonywał badania rvod1, ciepłej z sicci wcwnętrznej budynku Krytej Płyłvalni rv Lipnie rv kicrunku

Legionella sp, - w przedkładanych sprawozdaniach zbadań nie stwierdzano przekroczeń"

Zgodnie z załącznikiem nr l do rozporządz,enia Ministra Zdrou,ia z dnia 9 listopada 20l5r. lv sprarvic

wymagań. jakim porvinna odpowiadać woda na pływalniach gestor obiektu w dniu ż6.09.20I6r.

przedłożył sprawozdanie z_ badań wod1, cicpłej pobranej w dniu 02.09.20l6r. na obecIlość

Legionella sp. z natryskór.v Krytej Pływalni w Lipnie nie strvierdzono przckroczcti.

W związku faktem. iZ od paź.dziernika 20llr. do wrzcśnia 2016r. w odstępach rocznych nic

stwicrdzano by irrstalac"ja wody ciepłej sieci r,vewnętrznej budynku Kryte.i Pływalni rł, Lipnic bl,ła

skolonizowana przez Legionella "lp.. zgodrlie z załączlrikiern nr 3 tabcla B wyze.j rvytnienioncgtl

rozporz,ądzenia PPIS w Lipnic rvystąpieniem z dnia 27.09.2016r. poinfbrmow,ał MOSiR w Lipnic.
ze kolejne badania wody z natrysków nalez1 r,vykonać po upływic 3 lat od dnia ostatnicgo poborrr.

Z parametrów fizykocherniczriych badano pH i tcmpcraturę wody. chlor ivolny. chlor

zlviąz,any, potencjał redox. rnętność, azotan\,. utlenialność" chlorofbrnl i | 
-|IlM.

-['enrperaturę rvody. pI-{. potencjał redox. poziom chloru wolnego i clrloru związanego o7,nac7,ano

każdorazorvo pcldczas pobierarria próbki riody do badan mikrobiologicznych. Mętność rv nicckach

basenorr,\,ch lvt,kont.u,ano _ieden raz na rrricsiąc. a w rvodzie rvprow,adzane.i do niccck basenorvl,ch

z svstclTlLl cl,rkulacji _ieden ra7, na krvartał. Azotarry. utlenialność. chloroform i )'fllM zarórvno

rr, r,,nodzie r,l, nieckaclr basenolr-rch..jak i rł,rvodzie wprowadzanej do niecek bur"nglł,ych z svstcl1-1Ll

cvrkulacji badano jeden raz na kr.ł,artał. Z częstotlirł,ością l ra7, na kwartał o7.nac7ano tttleniaInośc

ipoziom azotanów w wodzie rvodociągoive.j zasitająccj płyrvalnię. Ponadto rv listopaclzic 20l6r.
oznaczono poziom chloru rł,olnego lv brodziku do dezyllf-ekcj i stóp - i .2 i mgi i , zgtlcinr

z rq,nragaIliami.

Wykonarvcą badari rvodv na płyrvalni było LaboratoriuIn AIlaliz Zvlvtlości i Pasz.,Il_v-pin"

w Rypinie - posiadające akredytacje na oznaczanie wyzej wynrienionych paranretrów oprticz
potencjału redox. W ratnacIl wykonyrvarrych badań stosowano rrretodyki referencyjne allaliz
spełniające r.vvmagania zaŁącznika nr ul do rt:zporządzenia Ministra Zdro,,via z dnia 9 listopada 20l5r.
w sprawie rł,ymagań. .iakinl porr"inna odporr iadać rvoda na płl,rvalniach.

W occnianl,nl okrcsic jcdynie \\, listopadzie 20l6r. str.r,ierdzono obccrrość baktcrii
Pseuclomonas aerugino.§ćl w wodzie niecki sportowej (od l3 _itk do l4 _;tk rv badaniach koIltroli

wewnętrzrrej, w 2 próbkach \Ąlody pobranvch żI.L1.20l6r.), Gest<lr obiektu pilinformował PPIS

w Liprrie o natl,chmiastowym wyłączeniu z uzytkow,ania niecki sportor,vej i fakcie zlecenia poboru

próbek kontrolnych. Zarz,ądzający Krytą P]r,r,valn'ą w Lipnie w dniu 28 listopada 2016r. przedstarvił

pozvtywnc rvyniki badań w związku z polv,lższrym udostępniono nieckę sporto\,vą użytkownikom.
Analiz,a pozostałych wyrrikórv badań .iakości wody pobranej z rvszystkich uzgodrrion_vcIl

w harmonogramie punktów Krytej f'łl,rvalni w Lipnie wykazała prawidłorvą. zgodrrą

z obowiązuj ącym i przepi sarn i pralvnym i m il<robiologiczną j akość wody basenor,vej,

W związku ze stwierdzanymi lv 20l6r. przekroczeniami poziomu chlorolbrrłu (rł,nicccc
sportowej: 0,042-0,060 mg/l: w niecce rckreacyjnej: 0.046-0.064 mgll irv wodzie podan,anc.j

do niecki rekreacyjnej: 0.05 l mg/l) Pl'tS w Lipnic w dniu 03.01.20l 7r, wydał dccl"z-ię

administracy.iną nr 4/l7 ustala.jąc terrnin doprowadzenia jakości wody lv płyr,valni rv zakrcsic
clrloroformu do r,vartości 0,03 nig/l do dnia 31.03.20l7r.- (upomnicnie Nr 20l1] z dnia
21,04.20l7r.). Na wniosek gestora obiektu, PPIS w Lipnie decyzjąnr 107l17 z dniaż1.04.2011r.
zrrrienił termin wykonania obowiązku nałozonego wyzcj rvymienioną dccyzjądo dnia l5.06,20l7r.
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W związku z przerwą technologiczną wstrzymano postęporł,anie egzekucyjnc. Przed ponownym
uruchomieniem obiektu Dyrektor MOSiR Lipno przedstarvił rv,"-niki badań wody- basenowej
spcłniające wymagania. Prawidłor,ve rvyniki badari wod1, pobrancj rv dniu l2.1ż.ż0|]r. (w trakcie
Lrzytkowania obiektu). lv ramach nadzoru sanitarnego przez PlS potrvierdziły uzyskanie poziomu
clrlorolbrmlt zgoclnego z wymaganiami rozporządzenia (w niecce sportorve.i: 0,024 mg/I; rv wodzie
podawane.j do niecki spofior,vej: 0.02l mg/l rv niecce rekrcacl,jnc.i: 0.0l6 mg/l iw r,vodzie podawane.j

clo rliccki rckrcacyjrre.i: 0.0l 2 mgl|).

W dniu 12.12,2017r. badania jakości lvcldv na Kry,tc.i Pły,rvalni rv Lipnie rł,ykonał Państrvowy

I)owiatorvy Inspektor Sanitarny w Lipnie.
Analiza por,vyzszvclr r,vyników badań r,v1.,kazała prarłidłolrą.jakość mikrobiologiczną rvody

w nieckach basenorvych oraz ,"vody wpror,vadzanej do niecek basenou,r,ch.

Analiza parametrów frzykochemicznych potrvierdziła popra\\,ę _jakości rrodv rr zakresie chloroformu
dccyzja PPIS rv Lipnie została uz,nana za u,ykonaną. JednocześIlie potrrierdzono utrzynrujący się

rv czasic zawvzony poziom chloru zrviązanego u,niecce sportorre.j (0.43 mgil - norlTla 0,3 rng/l):

rł, rł,odzic podarvane.j do niecki sportorł,ej (0.:łl mg/l -- norff]a 0.2 mg/l); lv niecce rekrcacyjnej
(0.66 mg/l - norma 0.3 mg/l) i rł,odzie podalvanej do niecki rekreacyjnej (0,57 mg/l - norma

0.2 mg/l). Ponadto str,r,ierdzono za\vvzol1},pozionl chioru rvolnego rv brodziku dcl dezynfekc,ii stóp *

4.6 mg/l (norma 1,0-2.0 mg/l). Ponolvny,,porniar lrrkonany po ok. 3 godz. przezpracownika pływ,alni

potr,vicrdził utrz1,Inujące się przekI"oczenie pozicllnu chloru r,volnego w brodziku 2,73 mgll.
I}iorąc pod uliagę strvierdzane rv kontroli rvervnętrznej nieprawidłowe wartości parametrórv

liz1,1<ochemicznych 1tj. zaniżon1 poziom potencjału redox lv niecce rekreacl,jnej, przekroczenia
rvartości chloru zw,iązancgo r.r, r,vodzie z systemu cyrkulac.ii iniecek bascnorrvclr) oraz strrierdzonc
oclclr1,1crria od llorln rv bacjaniacir Państrvow,ego Porviaiorrcgo lnspcktora Sanitarnego w Lipnie
przcpror.vadzonvch rv dniu 12.12..20l7r. (tj. przckroczeIria poziomu chloru zrł,iązanego w r,vodzie

z svstclllLl cyrkr"rlacji i niecck bascIlou,l,cl1 oraz chlorLr r,volnego w brodziku do dezynfekcji stóp).

nra.jzp na uwadze ryzyko wystąpienia nickorzvsttll,ch skutkóu, dla zdrol,via uzytkor,vrrikólv basenu

w dniLr 16.12.2017r. PPIS w Lipnic u,szczal postęporvanie adrninistracy.i jące na celu

wycgzekrvowanie poprawy jakości rvody rł, zakre sic klvestionorl anvclr para
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