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Żyrardów, dnia 10 września 2019 r.
HKN.4303.16.2019. A
Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływałni 01.06.2018 r. -31.05.2019 r.
"Termy Mszczonów" ul. Warszawska 52,96-320 Mszczonów

Na podstawie
·art. I, art. 4 ust.
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
· § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016),
oraz po przeanalizowaniu:
· parametrów jakości wody na pływalni, ocenionych na podstawie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
· wyników badań wody na pływalni, wykonywanych przez zarządzającego pływalnią;
zakresu i częstotliwości wykonywania badań przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metod
referencyjnych anal iz;
· wyników badań wody wykonanych z nadzoru, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie
· podejmowanych działań naprawczych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody na
pływalni, pobranymi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez zarządzającego pływalnią "Termy
Mszczonów" ul. Warszawska 52 w Mszczonowie oraz wynikami badań wody, wykonanych w ramach kontroli urzędowej przez
Państwową Inspekcję Sanitarną za okres od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r.
stwierdza
przydatność wody do kąpieli, gdyż woda na pływalni "Termy Mszczonów" ul. Warszawska 52 w Mszczonowie
odpowiada wymaganiom określonym w załączniku l i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 r),
Uzasadnienie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie po dokonaniu analizy parametrów jakości wody na pływalni,
zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przez zarządzającego pływalnią i zastosowania metod referencyjnych oraz
_ vyników badania wody wykonanych przez inspekcję sanitarną, dokonał zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni.
Zakres oraz częstotliwość badanych parametrów oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz były zgodne
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 r.).
Wyniki badań wody na pływalni, wykonywanych przez zarządzającego pływalnią, spełniały wymagania zawarte
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wody z normatywem zarządzający pływalnią informował
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie o wystąpieniu nieprawidłowości oraz o podjętych działań
naprawczych
Badania jakości wody na pływalni' wykonane przez zarządzającego pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej oraz
w ramach kontroli urzędowej pozwalają stwierdzić, że woda w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania
mikrobiologiczne i chemiczne, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Występujące przekroczenia miały charakter
incydentalny i były niezwłocznie usuwane, w związku z czym nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników.
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