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HK.045.2.2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawię art. 4 ust. 1
pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z202lr. poz.

195), zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 18 sierpnia 20IIr. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2020r. poz. 350), § 4 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach z
dnia 9 listopada 20I5r. (Dz. U. z 20I5r. poz. 2016), po ptzeanalizowaniu:

o

parametrów jakości wody na pĘwalni ocenionych na podstawie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,

o
!

wyników badń wody na pĘwalni wykonanychprzez zarządzĄącego pływalnią,

o

wyników badańwody na pĘwalni wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego

zakresu i częstotliwoś_ci wykoqrwania badań wody przez zarządzającego pĘwalnią
or az zasto so wany ch m eto dyk re fe rencyj ny ch analiz,

poniżej przedstawia:

zbiorcząrocznąocenę jakości wody na pływalni w Hotelu ,rŻabrówka
w BiałowieĘ ul. Pałacowa 6
za2021,r.
Woda doprowadzanana ww. p§walnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzeniaw
wodę - wodociąg Białowieża,który znajduje się pod bieżącym nadzorem sanitarnym. Jakość
wody z ww. wodociągu odpowiada wymaganiom rozpolządzęnia Ministra Zdrońa z dńa 7
grudnia 2017r. w sprawie jakościwody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z
20I7t. poz.2294).

WłaścicielpĘwalni w ramach oceny spełnienia wymagań jakościwody:
realizował badania jakości wody zgodnie z zatvłięrdzonym ptzęz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce harmonogramem kontroli
wewnętrznej j akości wody,
przeprowa dzał bieżącą obserwacj ę wody na p§walni,
prowadził systemaĘczny nadzót pracy urządzeń i rejestrował wyniki pomiaru jakości
wody,
1

prowadził ocenę spełniania wymagń mikrobiologicznych

określonych w załączniku 1 i 2 do ww. rozporządzenia,

i

fizykochemicznych

informował Państwowego Powiatowogo Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o
po dej mowa ny ch dzińańach napr aw czy ch,
umieszczń komunika§ o jakościwody na pĘwalni oraz podejmowanych działaniach
naptawczych przy wejściu do hali basenowej oraz przy recepcji hotelowej.
Badania jakości wody na pĘwalni w ramach kontroli wewnętrznej wykonywane byĘ
w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND S.A. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 180,
po siadaj ącym akredytacj ę Po l skie go Centrum Akredytacj i.
Badania i pomiary parametrów wody w ramach przeprowadzonej urzędowej kontroli
przez Państwowego Powiatowego Inspektora'Sanitamego w Hajnówce, wykonane by§ w
Dzia|e Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w BiĄmstoku.
W okresach od 01 .0I.2021r. do I4.02.202Ir. oraz od 20.03.2021r. do 27.05.2O2Ir.
pĘwalnia była nleczynna z powodu epidemii COVID-l9. Natomiast od 02.09.2021r. do
31.1ż.2021r. kompleks basenowy był nieczynny w zvviązku z ograniczeniami mviązanymi ze
stanem wyj ątkowym w strefi e przy grańcznej Rzeczypospolitej Polski.

Zahłes i częstotliwośćwykonywanych badań wody (wyłączając okresy, w którym
pĘwalnia byłanieczynna) oraz zastosowane metodyki referencyjne analiz byĘ zgodne z ww,

rozporządzeniem.
Ana\izując wszystkie wyniki badań wykonane w 202lr. w nieckach basenowych i ich
systemach cyrkulacji stwierdzono, ze w Ęm okresie wystąpiły przekroczenia niektórych

parametrów wody.

DoĘczyĘ one przede wszystkim

parametrów fizykochemicznych, w
szczegółności:chloroformu i chloru -wolnego oraz pojedynczych ptzeh,roczen chloru
związanego i stęzenia jonów wodoru (pH). Przekroczenie parametrów mikrobiologicznych
wystąpiło tylko w jednej próbce w wodzie z systemu cyrkulacji do niecki jacuzzi i doĘczyło
ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 36oC.
W przypadkach stwietdzęnia ptzekroczeń parametrów wody właścicielpodejmował ,
działatia naprawcze powiadamiając jednocżeśnieorgany PIS i przeprowadzń badania
powtórne w ramach kontroli wewnętrznej. W rwiązku z wystąpieniem przekłoczenia
chloroformu w caĘm systemie basenowym prowadzone było postępowanie administracyjne,
zakotrc zone de cy zj ą umarzaj ąc ą.
Jakośćciepłej wody uĄtkowej w natryskach w zakresie Legionella ^qp. odpowiadńa
wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie v,rymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach z dnia 9 listopada 20I5r. (Dz. U. z 20l5r. poz.2016).

Mając na uwadze povtyższe naleĘ stwierdzić, jakośćwody na pĘwalni w Hotelu
,,Żubt ówka" w B i ałow ie ży by ła pr zy datna do t<ąp i e li.
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