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        Elbląg, 30.07.2019 r. 

HK.4411.2.66.HH.15 
         
          Aqua SPA – Hotel Młyn 
          w Elblągu 
          ul. Kościuszki 132  
          82-300 Elbląg 
 

Zbiorcza roczna ocena jakości wody  
w Aqua SPA – Hotel Młyn 

w Elblągu przy ul. Kościuszki 132 
 

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: 

    - nieckę basenową z podziałem na część pływacką oraz część rekreacyjną dla dorosłych i dzieci,  
       z urządzeniami wytwarzającymi aerozol, 
   - 1 jacuzzi  

      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. 
 

      4.  Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego: 
1) zgodnie z zaakceptowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Elblągu, harmonogramem badań jakości wody basenowej 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, Legionella sp. w 100 ml wody, mętność, chloroform, Σ THM, 
azotany, utlenialność, 
- zakres badań wykonywanych przez pracowników obiektu (niezależnie od badań wykonywanych 
przez Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach)  -  
obejmował odczyty n/w wartości: 
potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody; 



 

           
 

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.: 

 - Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, 
    Nr akredytacji PCA: AB 418. 
    5.   Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
          Sanitarnemu w Elblągu wyniki badań wody na pływalni.  

 
    6.  Umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla  użytkowników oraz na 
         stronie internetowej obiektu  komunikat  o bieżącej jakości wody. 
 
 Jakość wody w basenie w Hotelu „Młyn” w Elblągu, w ocenianym okresie spełniała wymagania 
mikrobiologiczne i fizykochemiczne, za wyjątkiem przeprowadzonych badań jakości wody w dniu 
10.06.2019 r. W próbkach wody pobranej do badania w dniu 10.06.2019 r., przez pracowników PSSE w 
Elblągu, stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami Pseudomonas aeruginosa  
oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w  wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z 
systemu cyrkulacji, w wodzie wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji oraz w niecce basenowej. 
 W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz mając na uwadze 
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu w Hotelu „Młyn” w Elblągu, Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał w dniu 14.06.2019 r. decyzję Nr 5, w której stwierdził 
brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej i jacuzzi, ze względu na niespełnienie wymagań 
mikrobiologicznych określonych w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 
 Jednocześnie PPIS w Elblągu nakazał wyłączyć nieckę basenową i jacuzzi z użytkowania, do 
czasu uzyskania wyników jakości wody, zgodnych z w/w załącznikiem Nr 1, potwierdzających spełnienie 
w/w norm oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o zamiarze 
uruchomienia niecki basenowej i jacuzzi. Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po analizie podjętych przez zarządcę obiektu działań, w 
dniu 12.06.2019 r. mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w 
obowiązującym rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać woda na pływalniach oraz na podstawie przedłożonych do tut. PSSE przez administratora 
obiektu, w dniu 14.06.2019 r. sprawozdań z badań z dnia 12.06.2019 r., potwierdzających spełnienie 
wymagań określonych w w/w przepisie prawnym, PPIS w Elblągu stwierdził przydatność wody do kąpieli 
i uchylił w dniu 17.06.2019 r. decyzję nr 5 z dnia 14.06.2019 r. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższą analizę 
stwierdza, że Hotel „Młyn” w Elblągu przy ul. Kościuszki 132 prowadził ocenę jakości wody w Aqua SPA  
przy ul. Kościuszki 132 w Elblągu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Niezwłocznie podejmował 
również działania w celu zapewnienia wody do kąpieli o bezpiecznej jakości. 
 Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę, przed wydaniem oceny 
rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. obowiązującego przepisu prawnego), Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w Aqua SPA – Hotel Młyn w Elblągu przy ul. Kościuszki 132, 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).  
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