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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWALNI

za okres oó.os.zotsr. - 05.08.2019r.

Centrum Sportowo - Ręhabilitacyjne ,,SłowiaŃa" Sp, z o, o,

ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp,

(nazw a zar z qdcy/nazw a pływ alni)

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 4 ust,

1 ustawy z dni,a 14 marca 1985 r, o państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolitY

Dz.IJ. z ż0l9t., poz. 59) oraz § 4 rozporządzęnia Ministra Zdrowia z dnia 9 listoPada 2015 r,

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz,U, z2015 r,,poz,

ż016), na podstawte analtzy

a) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których

mowaw § 3 ust. 1w/w rozporządzenia;

b) wyników badań wody na pływalni wykonanychprzezzaruądzającego pływalnią;

c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody ptzęz zarządzającego pływalnią

or az zasto sowany c h metodyk referenc yj n y ch ana|tż;

d) wynikow badań wody na pływalni wykonanych w ramach urzędowej kontroli przed

wydaniem oceny,

stwierdza, iż woda w nieckach basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci

i w wannach bąbelkowych, woda wprowadzana do w/w niecek basenowych

i wanien bąbelkowych z systemu cyrkulacji, a tawe woda w natryskach w centrum

Sportowo _ Rehabilitaryjnym ,,Słowianka" ul. Słowiańska 14r 66_400 Gorzów Wlkp,,

na dzień wydania niniejszej oceny, spełnia wymagania określone w zaNącznikach

nr 1 i nr ż rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 tistopada 2015 r, w sprawie wymagań,

jakim powinna oclpowiaclać woda na pĘwalniach (Dz. I]. z 2015 i., poz. 2016),
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ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY |{A PŁYWALNI

za okres 06.08.2018r. * 05.08,2019r,

Centrum Spońowo *. Rehabilitacyjne ,,Słowianka" Sp, z o, o,

ul. Słowiańska 14" 66,400 Gorzów Wlkp,

( nazul a z ar z qdcy/ nazw a pływ alni)

państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp. na podstawie art. 4 ust,

1 ustaw.y z dnia i4 marca 1985 r, o Państwowej inspekcji Sanitarnej (tekst jednolitY

Dz. LI. z 2OI9r., poz. 59) oraz § 4 rozporządzenta Ministra Zdrowia z dnla 9 listoPada 2015 r,

w sprawie wymagań,.iakim powinna odpowiadać woda na pływalntach (Dz, U, z2015 r,,poz,

2016), na podstawie analizy:

a) parametrow jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których

mowa w § 3 ust. 1 w/w rozporządzenta;

b) lĘ,nikow badań wody na pływalni wykonany ch przez zarządzającego PłYwalnią;

c) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią

oraz zasto sowan.v c h m etod y k reierencyj n y ch anallz;

cj) wynikow badań wody rra pływalni wykonanych w ramach urzędowej kontroli przed

wydaniem oceny,

stwierdza, iż wo<la w nieckach basenu sportowego, rekreacyjnego, brodzika dla dzieci

i lv wannach bąbelkowych, rvocla wprowadzana do w/w niecek basenowych

i wanien bąbelkowych z systemu cyrkulacji, a także woda w natryskach w centrum

Sportowo _ Rehabilitacyjnym ,,Słowianka" ul. Słowiańska 14, 66_400 Gorzów Wlkp,,

na dzień wydania niniejszej oceny, spelnia wymagania określone w zalącznikach

nr 1 i nr ż rozporzqclzenia Ministru Zclrowia z clnia 9 listoputta 20l5 r. w s4rawie wYmagań,

jakim powinna oclpowiurluć woclu na pływultliach (Dz. Lr, z 2015 r,, poz, 2016),
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