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Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1

ustarły z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 20I9r. poz. 59),

zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 20I1r. o bezpieczeństwie osób przebywających na
obszarach wodnych (Dz.U. z2018r. poz. 1482 zpóźn.zm.), § 4 Rozporządzeńa Ministra Zdrońa
w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 20l5t.
(Dz. U . z 20 l 5r. poz. 20 I 6), po przeanalizowaniu :

o parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie w;rmagań, o których mowa
w § 3 ust. 1 ww. tozporządzeńa,

o wyników badń wody na pływalni wykonanychprzezzarządzającego pływalnią,
o zakresu i częstotliwości wykonywaria badń wody przez zarządzającego pływalńą oraz

zasto sowanych meto dyk referencyj n y ch analiz,
o łvyników badń wody na pływalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

ponizej przedstalłia:

zbiorcząrocznąocenę jakości wody na pływalni w Hotelu ,rŻubrówka
w BiałowieĘ ul. Pałacowa 6

za okres: wrzesień 2018r. - sierpień 2019r.

Woda doprowadzala na ww. płyłvalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopattzenia w
wodę - wodociąg Białowieża, który znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnynr. Jakośó wody
z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozpotządzeńa Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
20I7r. w sprawie jakości wody przęznaczonej do spożycia ptzezludzi(Dz.U. z2017r.poz.2294).
Właściciel pływalni w ramach oceny spełnienia wymagń jakości wody:

realizował badania jakości wody zgodnie z zatwietdzonym przez Pństwowego
Powiatowego Inspektora Sanitamego w Hajnówce harmonogramem kontroli wewnętrznej
jakości wody,
przeprowadzał bieżącą obserwacj ę wody na pływalni,
prowadził systematyczny nadzór pracy wządzeńi rejestrował wyniki pomiaru jakości wody,
prowadził ocenę spełniania wymagń mikrobiologicznych i fizykochemicznych
określonych w zńączniku I i2 do ww. rozporządzenia,
informował Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o
p o dej mowanych działariach napr aw czy ch,
lmięszczń komunikaty o jakości wody na pływalni oraz podejmowa:rych dziŃariach
naprawczych ptzy wejściu do hali basenowej oraz przy recepcji hotelowej.

1



Badania jakości wody na pływalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane były
w laboratorium JARS Sp.z o.o.05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a,Filia Południe: 4I-404
Mysłowice, ul. Fabryczna7,posiadającym akredl.tację Polskiego Centrum Akredytacji.

Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonfi,urzędowej kontroli przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, t}konane były w Dziale
Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej w Białymstoku.

Zal<ręs i częstotliwość wykonywanych badań wody oraz zastosowane metodyki referencyjne

analiz były zgo dne z ww. r ozpor ządzeniem.

Analizując wszystkie parametry oraz wyniki badń wykonanych od 03.09.2018r. do

ż3.08.2019r. w nieckach baseno!\Tch i ich systemach cyrkulacji stwierdzono, że w tym okresie

wystąpiły ptzehoczenia niektórych parametrów fi zykochemicznych.

Wykaz przekroczeń parametrów wody w nieckach basenowych i systemach
cyrkulacji wykonanych w analżowanym okresie.

System
cyrkulacji
jacuzzi
Master

Niecka
jacuzzi
Master

System
cyrkuIacji
jacuzzi
Polo

Niecka
jacuzzi Polo

Data ,

poboru

ne

System
cyrkulacji
niecki

Niecka
rekreacyjna

System
cyrkulacji
brodzika

Brodzik
dla dzieci

07.12.2018 mętność chloroforrn chloroform chloroform

chlorofom chloroform chloroform chloroform chloroform chloroform11.0I.2019

chloroform25.01.2019

mętność chlorofotm08.02.2019

09.04.2019 chlor rvolny,
chlor

chlor wolny,
chlor

chloroform05.07.2019 chloroform chlorofotm chloroform chloroform chlorofonn chloroform

chloroform chlorofotm02.08.2019 chloroform chloroform chloroform chloroform chloroform chlorofotm

chloroform chloroform chloroform chloroform chloroform chloroform23.08,2019

chlorofotm

Po przeanalizowaniu sprawozdń zbńafi laboratoryjnych próbek wody, pobranych z wlw
pływalni w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzarrych przęz zarządząącego pływalnią oraz

w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego ptzez Pństwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Hajnówce, ptzekIoczeńa dotyczyły parametrów fizykochemicznych w
szczególności chloroformu oIaz pojedlłrczych przekroczęń mętności, chloru wolnego i chloru
związanego. Przy wystąpieniu przekroczeń właściciel podejmował dzińania naprawaze

powiadamiając jednocześnie organy PIS i ptzęprowadzŃ badartia powtórne w ramach kontroli
wewnętrznej.

W stosunku do chloroformu ostatnie dziŃaria naprawcze okazały się nieskuteczne, w
związku z czym prowadzone jest postępowanie administracyjne celem zapewnienia prawidło!\ych
wartoŚci poryższego parametru.
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Warlości badanych wskaźników mikrobiologicznych wody oraz jakośó ciepłej wody
użytkowej w natryskach w zakresie Legionella sp. odpowiadała wynaganiom Rozporządzęnla
Ministra Zdrowta w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na płlłvalniach z dnia 9

listopada ż0I5r. (Dz. U. z20l5r.poz.2016).
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DE C Y ZJ A Nr-11/D/HW2O1}

Państrł'orvl'PorT 'iatowY Inspektor Sanitarn_l,rv Hajnórvce na podstawie afi. l05 § l ustarł.\ z
dnia l4 czerrvca l960r, - Kodeks postęporł,ania adrninistracyjnego (Dz. tJ. z 2018r. poz.2096 z
poźrlZm,) po przepfo\\'arjzeniu postęporr,ania adnlinistracyjnego w sprawie niewłaściwej jakości lł,odv
na płyr,alni lv Hotelu ..Zubrórr ka" rr Bialowiez, ul. Pałacowa 6,

postanawia
- umorz} ć postępo wanie r'r, \Ąi/$, sprar,r-ie

uzasadnienie
W dnitr 05,09,2019r, w stosuŃu do strony zostało wszczęte postępo\ł.anie

administracYjne rł' sPrawie niewłaściwej jakości wody na pływalni Hotelu ,.Zubrówka,, w
BiałowieĄ uL Pałacor,ł'a 6, Na Podstawie sprawozdari z badarl wody basenowe_j przeprowadzonych r.v
ramach kontroli wervnętrzllej w clniach 05.07.20l9r,. 02.08.2 0l9r. oraz 23.08.20I9r. stlr,,ierdzono. Ze
woda wProwadzarla do niecek basenorvyclr oraz wocla rł,nieckach basenowych nie spełniała vl,yp3g3li
fizykochemicznych, okreŚlonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015r, w sprawie
wYmagań, jakim Powinna odPowiadaĆ woda na pływalniach ( Dz, U. z 20l5r. poz, 2016) ze l,zględu na
przekroczen ie dopuszczalne_j waftości chlorotbrnlu.

WłaŚciciel PłYwalni wProwadził działania napratvcze i na podstawie przedstawionl,ch
sprawozdali zbadań kontrolnych próbek wody pobranych do badania w dniu 06.09.2019r. i 20.09.20l9r.
stwierdzono właściwą jakość wody z pĘwalni w zakresie clrlorotbrmrr.

W związku z Ęm dalsze Prowadzenie postępowania adnrinistracyjnego w sprawie niewłaściwej
jakości wody stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyzsze na uwadze, postanowiono.jak lv sentencji,
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