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Ocena jakości wody 
 

      Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 2. 1, zał. 2 Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na 
pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016) 
po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 21.06.2021r. 
z Krytej Pływalni w Braniewie ul. Łąkowa 1 
opisanej w protokole do zlecenia nr 26/Br/2021; nr 27/Br/2021 z dnia 21.06.2021r.  
 
 

 Kod próbki 88/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/273/2021,                        
nr LBŚiŻ- OBW/939/2021 - woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno- 
powietrzny rekreacyjnej - brodzik 

 Kod próbki 89/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/274/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/940/2021 - woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno- 
powietrzny rekreacyjnej 1,1m 

 Kod próbki 90/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/275/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/941/2021 - woda w niecce basenowej wytwarzającej aerozol wodno- 
powietrzny jacuzzi 

 Kod próbki 91/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/276/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/942/2021 - woda w niecce basenowej sportowej 1,8m  

 Kod próbki 92/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/277/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/943/2021 - woda wprowadzana do niecki basenowej rekreacyjnej z 
systemu cyrkulacji  

 Kod próbki 93/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/278/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/944/2021 - woda wprowadzana do niecki basenowej jacuzzi z systemu 
cyrkulacji  



 Kod próbki 94/Br oraz sprawozdań laboratoryjnych nr L/OBW-9051.2/279/2021,                      
nr LBŚiŻ-OBW/945/2021 - woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu 
cyrkulacji  

 Kod próbki 95/Br oraz sprawozdania laboratoryjnego nr L/OBW-9051.2/280/2021 – 
natrysk w pomieszczeniu matki z dzieckiem                      

 
 
 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie 
stwierdza  

przydatność wody w pływalni 
 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Woda w badanych próbach zbadanych w Laboratoriach Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie: Laboratorium w Olsztynie ul. Żołnierska 16 i 
Laboratorium w Elblągu ul. Gen. J. Bema 40 i 7 pisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych 
parametrów odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym 
w załączniku 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r., poz. 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/273/2021 z dnia 05.07.2021r.  
2. Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/939/2021 z dnia 13.07.2021r 
3. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/274/2021 z dnia 05.07.2021r. 
4.  Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/939/2021 z dnia 13.07.2021r 
5. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/275/2021 z dnia 05.07.2021r. 
6. Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/940/2021 z dnia 13.07.2021r 
7. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/276/2021 z dnia 05.07.2021r. 
8. Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/941/2021 z dnia 13.07.2021r 
9. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/277/2021 z dnia 05.07.2021r. 
10. Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/942/2021 z dnia 13.07.2021r 
11. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/278/2021 z dnia 05.07.2021r. 
12.Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/943/2021 z dnia 13.07.2021r 
13.Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/279/2021 z dnia 05.07.2021r. 
14. Sprawozdanie z badania próbki wody LBŚiŻ- OBW/944/2021 z dnia 13.07.2021r 
15. Sprawozdanie z badania próbki wody L/OBW-9051.2/280/2021 z dnia 05.07.2021r. 


