
PłŃSIWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CHORZOWIE

41 - 500 CHoRZow
Centrala/Fax: 32 2412 - 49415

ul.
e-mail:

Kazimierza Wielkiego 6
psse.chorzow@pis. gov.pl

NS-HKiS.70l l .2.1 6.D-6 1 .2022

'' :';' t]::iĄrT,§ Ą'§

Chorzow, dnia27 stycznia2)ZZ r.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. Harcerska 2

41-503 Chorzów

€,F- r

,;

lala :. i:i ],l 
,

.,..,20żż--0?-^{}"1

{.i .,., i[ł:,ł_... .:.". -
l

Decyzja

Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z2021r.. poz. 195);

- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnta 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim

powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U . z 2015 r., poz. 2016 z poźn. zm.);

- art. l04 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 202l r. poz. 735 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chorzowie, po przeprowadzeniu analizy wyników

badań laboratoryjnych wody, dokonał zbiorczej rocznej oceny wody, na pływalni w Zespole Szkół

Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie, w wyniku której

stwierdza:

że woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015

w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015

poz.2016 zpożn.zm.) i była przydatna do kąpieli.

uzasadnienie

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r, w sprawie wymagan

.jakim powinna odpowiadać woda na pĘłvalniach (Dz. IJ, z 2015 r., poz. 2016 z pożn.zm.),

r.

r.)
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Chorzowie dokonał zbiorczej rocznej oceny wody

na pływalni w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ul. Harcerskiej 2 w Chorzowie,

poprzęz anal'izę

. parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań określonych

w § 3 ust. 1 w/w rozpotządzenia,

o wyników badań wody na pływalni wykonanychprzez zarządzającego pływalnią,

o zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią

or az zasto so wanyc h meto dy k re fe re n c yj n y ch analtz ̂

o wyników badań jakości wody na płyrvalni wykonanych przez państwowego powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chorzowie przed wydaniem oceny.

Na podstawie w/w dokumentacji oraz wyników kontroli przeprowadzonych w obiekcie

stwierdzono, że badania wykonywane były przez akredYowane laboratoria zgodnie z ustalonym

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Chorzowie harmonogramem

wewnętrznej kontroli jakości wody. Badania obejmowały jakość wody w niecce basenowej

udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3" niecce basenowej

wyposazonej w urządzenia wlwarzające aerozol wodno - powietrzny, z systemów cyrkulacji

oraz z natrysków.

Zarządzający obiektem prowadził bieżącą obserwację wody na pływalni. systematycznie

nadzorował i dokumentował pracę urządzeń rejestrujących pomiary jakości wody (m.in. chloru

wolnego, pH. potencjału redox). W widocznym miejscu, dla użytkowników obiektu, zostały

umieszczone komunikaty informujące o spełnianiu przez wodę wymagań określnych

w w/w rozporządzeniu oraz ostatnia zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni dokonana

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. Ponadto. w/w informacje

dostępne były na stronie intemetowej obiektu.

W zakresie parametrów fizykochemicznych kilkakrotnie odnotowano przekroczenie

dopuszczalnego stężenia chloru wolnego. Zarządca wystosował pismo informujące o celowym

podwyższeniu stężenia chloru wolnego w niecce basenowej udostępnianej do nauki pływania

dla niemowląt i małych dzieci do lat 3. StęZenie chloru wolnego jest podnoszone do wartości

0,6 mgll od ponieclzińku do piątku, natomiast w soboty i niedziele, gdy niecka basenu

udostępniana jest do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3, stężenie chloru

wolnego obnizane jest do wartości dopuszczalnych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach

(Dz. U . z 201 5 r., poz. 2016 z pożn.zm.).
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W drugim kwartale 202l r. przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Chorzowie pobrali próbki wody do badań laboratoryjnych w niecce basenowej

udostępnianej do nauki pływania dla niemowląt i małych dzięci do lat 3, niecce basenowej

wyposażonej w urządzęnia wylwarzające aerozol wodno - powietrzfly, z systemów cyrkulacji

oraz z natrysków.

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych stwierdzono, że woda spełniała

wymagania mikrobiolo giczne i fizykochemiczne określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra

Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprau,ie wymagań jakim powinna odpowiadaĆ woda

na pĘu,alniach (Dz. U . z 2015 r., poz. 2016 z pożn. zm.).

W maju 202l r. przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarnego pływalni,

w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości sanitarno - higienicznych i technicznych.

Mając na uwadze povvryższe stwięrdzono, ze eksploatacja obiektu była prowadzonaw sposób

zapewniaj ący bezpieczeństwo zdrowotne o sób ko rzystaj ących z pływalni.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

l.

pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Chorzowie. w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednocześnie informuję o prawie zrzeczenia się do wniesienia odwołania. Oświadczenie musi

mieć formę pisemną, zostać złożone bezpośrednio przed organem, bądż przesłane pocztą

lub środkami komunikacji elektronicznej na ogólnych zasadach, w terminie przewidzianym

dla odwołania.

3. Złożenie oświadczenia musi być wniesione w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania.

Faństwo
Insrretrt

2.

totty
rny

1ł

Do rviadomości:

Zespół Szkól Mistrzostwa Spotlowego ul. Harccrska 2. -t1-503 Chorzów (ZPO)

Otrz},muią:
l. Gmina Chorzów - Urzą&Miasta u,Chorzowie ul. Rynek l" 41-500 Chorzów (K+ePLIAP)

2. NS-HKiŚ a.la ]

KI] j

ł
iitłllłłl,-,1 -,, . \/,ii?,l 3l3

" - - "i _ :-r. .i l\ ;,',, ::

! /; ;,^.,\ 
D ! ł{t;:,_:,._.,_ i,,ł,|(-T ńĄ',^\ | ,_ j.,\I

mgr Ane ęśniak


