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Ocena jakości wody

Działaląc na podstawię arl. 4 ust. i ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 202It. poz. I95 ze zm.), § 2 ust, 1 Rozporządzęnla Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, .iakim powinna odpowiadać woda na
pływalniach (Dz.U. z2022 poz. 1230 tj.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitam1, rv Lęsznie

na podstawie sprawozdań z badań stwierdza, ze woda wprowadzana do niecki, woda
dopror,vadzana z sieci oraz lł,oda tł, niecce basenu odkrytego Miejskiego Ośrodka Sporlu
i Rekreacji, ul. Strzelecka 7. 64-100 Leszno jest przydatna do kąpieli

uzasadnienie

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranych w ramach kontroli
wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszro w dniu
19 lipca 2022r. WkazaĘ, ze woda z wlotu do nięcki basenu duZego (sprawozdarrie nr:
0759lMl22 z dtia 7 sierpnia 2a22r. - kod próbki 1997-2ż), woda z wylotu z ńecki basenu
duzego (sprawozdanie nr: 0759lMl22 z dńa 7 sierpnia ż022r. - kod próbki |998-ż2) oraz
wprowadzana do niecki basenu duzego z systemu cyrkulacji (sprawozdanie nr: 0759lMl22
z dnia 7 sierpnia żOżżr. - kod próbki 1999-22) pod względem mikrobiologicznym spełnia
wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dńa 9 listopada 2015r. w sprawie wymagń,
jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz. U. z2022 poz. 1230 tj.).

Pod względem firykochemicznym stwięrdzono nieznacrne ptzeh,toczenia mętności
w próbce pobranej we wlocie do niecki basenu dużego (sprawozdanię nr: 0779lFl22 z dnia
2t lipca 2022t. - kod próbki L997-22, w: Plal07lż022l455lFl4 z dńa 25 llpca 202żr.) oruz
w wodzie wprowadzanej do niecki basenu dużego z systemu cyrkulacji (sprawozdanie nr:

0779lFl22 z dnia}l lipca2022r. - kod próbki |999-22) - 0,62 NTU oraz 0,63 NTU podczas,
gdy norma wynosi 0,5 NTU. Próbki wody pobranej z wylotu z niecki basenu dużego
(sprawozdanię nr: 0779lFl22 z dnia21 lipca2022r. - kod próbki 7998-22, sprawozdanie nr:

Pl0l07l202żl455nl5 zdńa25 lipca 202żr.) oraz woda wprowadzana do niecki basenu duZego
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(sprawozdanie nr: 0779lFl22 z dnia 21 lipca ż022r. * kod próbki 2a00-22 z dnia 21 lipca
202żr .) spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015t . w sprawie
wymagań. jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z2Oż2 poz.1230 tj.).

Szacując ryzyko, analtzt4ąc bezpieczeństwo zdrowotne otaz pTawidłowe wyniki
pozostał.vch badanych parametrów lrzykochemicznych i wskaźnikow mikrobiologicznych
spełniających wymagania określone w zńączniktr nr 1 i 2 Rozporządzenta Ministra Zdrowia
zdnla 9 listopada 2015r, w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalniach
(Dz. U z ż015 poz.2016); Państw-owy Powiatowy Inspektor Sanitarty w- Lesznie stwierdził,
iżbezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu MOSiR w Lesznie jest zachowane;
przekroczenie nrętności nie stanowi podstar.ły do uznania wody jako nieprzydatnej dla osob
korzystaj ąc y ch z pływalni.

Otrzy-muje:

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