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Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Lesznie
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Ocena jakości wody

DziałĄąc na podstawie art. 4 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 202Ir. poz. I95 ze zm.), § 2 ust. I Rozporządzęnia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz. U . z 2022 poz. 1230 Ę.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lesznie

na podstawie sprawozdń z badań stwierdza, ze woda wprowadzana do niecki, woda
doprowadzana z sieci oraz woda w niecce basenu odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, ul. Strzelecka7 ,64-100 Leszno jest przydatna do kąpieli

uzasadnienie

Przeprowadzone badanialaboratoryjne próbek wody pobranych w dniu 18 lipca 2022r.
Wkazały,że woda wprowadzanado nięcki basenu dużego z systemu cyrkulacji (sprawozdanie
nr: OL-W.903.780.2022 zdniaLLlipca2022t, nr: N/B/463|2022|LB-ASIPGC zdnia}7lipca
20żżr.) pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym spełnia wymogi
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. zż022 poz. 1230 tj.), natomiast w próbce
wody z wlotu do niecki basenu dużego (sprawozdanie nr: OL-W .903.779,2022 z dnia 22 lipca
2022r.) stwierdzono ponadnorma§wną liczbę Pseudomonas aeruginosa (2 jtk w 100 ml
podczas gdy norma wynosi 0 jtk w 100 ml).

ZarządzĄący basenem odkry§m został poinformowany o zaistniałym fakcie
i przeprowadził dzińania naprawcze. W dniu 25 lipca 202żr. przeprowadzono powtórne
badania wody z wlotu do niecki basenu dużego (sprawozdanie nr: OL-W .903.82I.202ż z dnia
1 sierpnia 2022r.), które nie potwierdziły v,llżej wymienionego przekroczenia.
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W dniu 18 lipca 2022r. pobrano również próbki wody z niecki basenu (sprawozdanie
nr: N/B/462|2022|LB-AS/PGC z dnia27 lipca}Olżr, nr: OL-W.903.779.ż022 z dniaZ2lipca
2022r.) oraz wody doprowadzanej do pĘwalni z sieci wodociągowej (sprawozdarie nr: OL-
W.903.781 .ż022 z dnia2I lipca2022r. oraz OL-W.903.822.2022 z dnia 28 lipca 2022r.) do
badń laboratoryjnych w zakresie parametrów fizykochemicznych, które wykazaĘ, że woda
spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada ż0I5r. w sprawie
wymagń, jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz. IJ. z2022 poz. 1230 Ę)
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Otrzymuje:

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strzelecka 7,
64-100 Leszno

2. a/a

Mo

StronaZ z2


