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Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37b
02-010 Warszawa

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

' art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. U. z202I r,,poz.l95)

' § 4 ust. 1 rozporządzenta Ministra Zdrowiazdnia 9 listopada 2015 r. w sprlwie wymagań,

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. lJ, z2Ol5 r., poz. 2016 zi )m.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie

stwierdza, że woda w nieckach basenowych pĘwalni krytej Ośrodka Sportu i Rekreacji

m.st. Warszary w Dzielnicy Ochota, znajdującej się przy ul. Rokosowskiei 10

w warszawie

odpowiada rryymaganiom sanitarnym

UZASADNIENIE

oparciu o analizę:

sPełnienia wymagń § 3 ust. I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

w sPrawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. |J. z ż0I5 r.,
poz.2016 ze zm.),

wYników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,

W



' Zaklesu i częstotliwoŚci wYkonywanych badań wody przedstawionych ptzezzarządzającego

PłYwalnią (z uwzględnieniem każd,orazowego wyłączenia obiektu z uzytkowania w zwtązku
z regulacjami Prawnymi mającymi na celu przeciwdziałanie szerzeniu się wirusa
SARS-CoV-2, skutkującego brakiem możliwości wykonania badań zgodnie z ustalonym
harmono gramem badań) oraz zastosowanych metodyk referencyj n y ch analiz,

. wyników badania wody wykonanych

Sprawozdania nr:

. HKL 0241312021 z dnia I8.06.202I r.,

. HKL 0241412021 zdnia78.06.202I r.,

" HKL 024I5l202I z dnia 18.06.2027 r.,

" HKL 0245612021 zdnia24.06.202I r.,

" HKL 024571202I zdnia24.06,202l r..

PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w m,st. Warszawie ocenił jakość wody
w 202l r.

PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zauważa jednak,
Żę w wW. okresie dochodziło do przekroczeń parametrów mikrobiologicznych
i fizYkochemicznYch. Zuządzający pĘwalnią podjął czynności prowadzące do usunięcia
niePrawidłowoŚci oraz przedstawił wyniki badania wody przeprowadzonego po podjęciu
działań naprawczych.

Wobec PowYŻszego, mając na uwadze bezpieczeństwo uźytkowników pływalni naleĘ dązryć

do utrzYmania wartoŚci parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnla 9 listoPada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach (Dz. IJ . z 2015 r., poz. 20I 

,6 
ze zm.),

z upoważnienia
uffi]y9_ryŁ.o pow lłrowt co

przez PPIS w m.st. Warszawie:
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