
                         PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY                          
                                                              W  ELBLĄGU 

                      ul. Królewiecka 195,  82-300  Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60, 
                                                 adres strony BIP – http://psseelblag.nowybip.pl   mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

       

   Elbląg, 26.08.2019 r. 
HK.4411.2.123.2019.AD.1 
 

          Miejski Ośrodek 
          Sportu i Rekreacji w Elblągu 
          ul. Karowa 1   
          82-300 Elbląg 
 
 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody  
w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” 

w Elblągu przy ul. Moniuszki 25 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 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), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że: 

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Elblągu 
i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294). 

 
2. Pływalnia wyposażona jest w 6 niecek basenowych: 

- nieckę sportową, 
- nieckę do nauki pływania, 
- nieckę rekreacyjną dla dorosłych, 
- nieckę rekreacyjną dla dzieci, 
- 2 jacuzzi  
- a także basenik schładzający w strefie saun i natryski w węzłach sanitarno-higienicznych dla 
klientów oraz w strefie relaksu. 
 

3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią 
w wyniku: 
1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania 
w Dzienniku eksploatacji obiektu, 
2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników 
pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego i temperatury. 
 

4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego: 
 

1) zgodnie z zaakceptowanym w dniu 17.12.2018 r., przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Elblągu, harmonogramem badań jakości wody basenowej na 2019 rok 
oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości 
wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii; 
 

2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załącznikach: Nr 1 i Nr 2 do 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). 
- zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował następujące parametry : 
Escherichia coli w 100 ml wody, Pseudomonas aeruginosa w 100 ml wody, ogólna liczba 
mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody, gronkowce koagulazododatnie w 100 ml wody, 
Legionella sp. w 100 ml wody, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność, 
- zakres badań wykonywanych przez pracowników obiektu obejmował odczyty n/w wartości: 



 
 
 

 

potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody (niezależnie od 
odczytów z automatycznych kontrolerów); 

 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra 
 Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na 
 pływalniach; 

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na pływalniach, określonych 
w załączniku Nr 4 do obowiązującego przepisu prawnego; 
 

5) w laboratoriach, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj.: 
 - WSSE w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, Nr akredytacji PCA: AB 618, 

- Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych Elbląskiego Parku Technologicznego 
w Elblągu, Nr akredytacji PCA: AB 1546. 

 

5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Elblągu wyniki badań wraz ze wskazaniem działań naprawczych w przypadku, 
gdy woda nie spełniała wymagań określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do 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 dokumentował chronologicznie 
sprawozdania z badań na obiekcie, zgodnie z § 3 ust. 2 w/w przepisu prawnego. 

 

6. Zarządzający obiektem umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym 
dla użytkowników oraz na prowadzonej stronie internetowej CRW „Dolinka”, komunikat o 
bieżącej jakości wody. 

 

7. Zarządzający pływalnią poinformował użytkowników obiektu, na prowadzonej stronie internetowej 
CRW „Dolinka”, o ostatniej zbiorczej rocznej ocenie jakości wody na pływalni, wydanej przez 
PPIS w Elblągu w dniu 06.08.2018 r. 

 

 Jakość wody w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu przy ul. Moniuszki 25, 
w okresie od wydania ostatniej zbiorczej rocznej oceny jakości wody, spełniała wymagania 
mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 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). 
 W omawianym okresie obowiązywania rozporządzenia administrator CRW „Dolinka”  zgłaszał 
niezwłocznie do tut. PPIS przypadki wystąpienia incydentów kałowych i wymiotnych, określając 
jednocześnie zakres podjętych działań, zgodny z opracowaną Procedurą postępowania przy wystąpieniu 
incydentów kałowych, wymiotnych lub innych materiałów potencjalnie zakaźnych w Centrum Rekreacji 
Wodnej „Dolinka” (Zał. nr 1 do zarządzenia nr 32/2016 Dyrektora MOSiR w Elblągu z dn. 23.06.2016 r.). 
Ponadto zgodnie § 3 ust. 1 pkt 3 terminowo dostarczał sprawozdania z badań po zakończeniu  działań 
naprawczych. We wszystkich zgłoszonych przypadkach potwierdziły one skuteczność podjętych kroków. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższe fakty 
stwierdza, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu przy ul. Karowej 1 prowadził ocenę jakości 
wody w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu przy ul. Moniuszki 25 zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób 
korzystających z pływalni.  
 Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę a także na podstawie 
Sprawozdań z badań wody na pływalni, wykonanych w dniu 01.07.2019 r. przez  PSSE w Elblągu przed 
wydaniem oceny rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. obowiązującego przepisu prawnego), Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” 
w Elblągu przy ul. Moniuszki 25, w tym doprowadzana na pływalnię, spełnia wymagania 
mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do 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).  
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresat (e-PUAP) 
2. a/a 


