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Kontrola jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli
w sezonie letnim 2011r. była prowadzona zgodnie ze znowelizowaną literą prawną. W dniu
4 marca 2010r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne. Stanowi ona
wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach
i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG. Dyrektywa ta zupełnie zmieniła dotychczasowe
podejście do sposobu nadzorowania jakości wody w kąpielisku/miejscu wykorzystywanym do
kąpieli. Celem zmian ustawy jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz
ochrona zdrowia ludzkiego. Wprowadziła ona nowe definicje kąpieliska, organizatora, profilu
wody w kąpielisku. Zmieniła kryteria oceny jakości wody i narzuca obowiązek jej
klasyfikacji. Zdefiniowała system zarządzania jakością wody w kąpielisku mający na celu
poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się, w tym wprowadziła element
przewidywania różnego rodzaju zagrożeń. Zmiana ustawy spowodowała konieczność
powstania nowych aktów wykonawczych. Odpowiednio powstały: rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 2.02.2011r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz.
191), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru
nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz.
478), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk
oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. Nr 91,
poz. 527).

Normatywy prawne określiły precyzyjnie zakres obowiązków należących do

władz lokalnych, właścicieli/administratorów oraz organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wprowadzono nowe definicje pojęć. Do najważniejszych można zaliczyć:
- SEZON KĄPIELOWY - jest to okres określony przez radę gminy w uchwale,
obejmujący czas pomiędzy 15 czerwca a 30 września;
- KĄPIELISKO – wyznaczony uchwałą rady gminy (do 31 maja w danym roku),
wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą
liczbę kąpiących się, określoną w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod
warunkiem, że w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli;
- MIEJSCE WYKORZYSTYWANE DO KĄPIELI – wydzielony i oznakowany
fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, a wykorzystywany do kąpieli,
które można zorganizować w trakcie trwania całego sezonu kąpielowego.
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Do prowadzenia kontroli jakości wody zobligowano zarówno organy PIS, jak
i właścicieli/administratorów obiektów. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny jest
obowiązany do nieodpłatnego, niezwłocznego przekazywania wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta informacji dotyczących oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu
wykorzystywanym do kąpieli, klasyfikacji wody w kąpielisku oraz zakazu kąpieli.
Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, wójt, burmistrz, prezydent miasta
niezwłocznie zamieszcza w ewidencji kąpielisk. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny
jest

obowiązany

do

nieodpłatnego,

niezwłocznego

przekazywania

organizatorowi

pochodzących z kontroli urzędowej informacji dotyczących ocen jakości wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli oraz klasyfikacji wody w kąpielisku.
Ustawodawca okreslił, iż KAŻDE miejsce przeznaczone do kąpieli musi mieć
podmiot odpowiedzialny za czuwanie nad bezpieczeństwem osób korzystających. Poniżej
zostały przytoczone podstawowe elementy charakteryzujące daną grupę obiektów:
I. kąpieliska:
 rada gminy określa w drodze uchwały wykaz kąpielisk na swoim terenie,
 organizator kąpieliska jest obowiązany oznakować kąpielisko,
 organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzają kontrolę jakości wody
przed sezonem letnim oraz w przypadku zaistnienia sytuacji mogącej
powodować pogorszenie jakości wody w kąpielisku,

 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora kąpieliska,
woda w trakcie sezonu kąpielowego jest badana nie mniej niż cztery razy, tak
aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Organizator
kąpieliska ma obowiązek informować organy PIS o wystąpieniu zmian, które
mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody oraz kąpiących się
o jakości wody w kąpieliskach i zaleceniach PIS,
 po spełnieniu wszystkich wymagań prawnych, organizator kąpieliska, oznacza
na tablicy aktualną informację o przydatności wody do kąpieli.

II. miejsca wykorzystywane do kąpieli:
 obiekt do użytkowania można zgłosić w dowolnym momencie sezonu letniego,
 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli wykonuje badanie
wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania
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oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także
każdorazowo

w

przypadku

wzrokowego

stwierdzenia

zanieczyszczeń

niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie
zdrowotne dla kapiących się tam osób,
 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest obowiązany oznakować
miejsce wykorzystywane do kąpieli,
 organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli niezwłocznie przekazuje
organom PIS wyniki badań oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą
wpływać na pogorszenie jakości wody,
 po

spełnieniu

wszystkich

wymagań

prawnych,

organizator

miejsca

wykorzystywanego do kąpieli, oznacza na tablicy aktualną informację
o przydatności wody do kąpieli.

W województwie śląskim zgłoszono do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
pięć obiektów, dla których zastosowano status kąpieliska. Były to odpowiednio kąpieliska:
„Pogoria I” i „Pogoria III” w Dąbrowie Górniczej – będące pod nadzorem PPIS w Dąbrowie
Górniczej, „Czechowice” w Gliwicach będące pod nadzorem PPIS w Gliwicach, zalew
„Zakrzew” w Kłobucku – będący pod nadzorem PPIS w Kłobucku oraz „Stawiki”
w Sosnowcu będące pod nadzorem PPIS w Sosnowcu.
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Mapa 1. Lokalizacja kąpielisk na terenie województwa śląskiego w sezonie letnim 2011r.
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Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej, zgodnie z uchwałą Nr VII/99/11 Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej, zgłoszone zostały następujące kąpieliska:
− „Pogoria I” było czynne od 15 czerwca do 15 września,
− „Pogoria III” było czynne od 1 lipca do 15 września – późniejszy termin
rozpoczęcia sezonu związany był z datą zakończenia prac I etapu modernizacji
terenu wokół zbiornika.

Pogoria I

Pogoria III

Przed rozpoczęciem sezonu, z każdego obiektu PPIS w Dąbrowie Górniczej pobrał po
2 próbki wody oraz przeprowadził po 2 analizy wizualne. Przedstawiony przez organizatora
harmonogram pobierania próbek wody w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej
z kąpielisk został zatwierdzony dnia 15.06.2011r. przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej. Harmonogram ten uwzględniał terminy
pobrania i analizy nie mniej niż 4 próbek w sezonie kąpielowym tak, aby przerwa między
badaniami nie przekraczała miesiąca. Próbki wody z każdego kąpieliska były pobierane
w dwóch miejscach, w których występowało największe dzienne zagęszczenie osób
kąpiących. Z każdego obiektu pobrano po osiem próbek wody (4 serie po 2 próbki).
Organizator na bieżąco przekazywał wyniki badań z kąpielisk Państwowemu Powiatowemu
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Inspektorowi Sanitarnemu w Dąbrowie Górniczej jednocześnie umieszczając je na tablicy
informacyjnej ,zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych plaż.
Podczas trwania całego sezonu

woda w kąpieliskach „Pogoria I” i „Pogoria III” była

przydatna do kąpieli - oceny bieżącej przydatności wody sporządzano na podstawie
załącznika nr 1 do części A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach
wykorzystywanych do kąpieli.
Po zakończeniu sezonu letniego PPIS w Dąbrowie Górniczej określił
ocenę

jakości

wody

w

kąpielisku

Pogoria

I

jako

dostateczną

a

sezonową
czteroletnią

(za lata 2008-2011) jako doskonałą. Natomiast sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku
Pogoria III była dostateczna a czteroletnia (za lata 2008-2011) była niedostateczna – ze
względu na liczbę Escherichia coli. Powyższa ocena czteroletnia związana jest z sezonem
kąpielowym 2010r. podczas, którego łączny okres obowiązywania zakazu kąpieli wynosił 37
dni. Zakaz ten był związany ze stwierdzoną ponadnormatywną liczbą kolonii Escherichia coli
w stosunku do obecnie nieaktualnego, a ówcześnie obowiązującego rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530).
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Na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach w sezonie kąpielowym 2011r. funkcjonowało jedno kąpielisko „Czechowice”
zlokalizowane przy zbiorniku wodnym w Gliwicach-Czechowicach.

Kąpielisko „Czechowice”

Organizatorem

kąpieliska

był

TUR

Gliwice

Centrum

Sportu

i

Wypoczynku,

ul. Ziemięcicka 62 w Gliwicach. Po uzyskaniu informacji o zorganizowaniu kąpieliska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wyznaczył 2 punkty pobierania
próbek wody z kąpieliska zlokalizowane przy plaży i pomoście. Organizator odpowiednio
oznakował kąpielisko, poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zawierającej dane
wynikające z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do
kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 91, poz. 527). Przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego pobrano
2 próbki wody do badań laboratoryjnych.

TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku

w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gliwicach ustalił
harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w sezonie
kąpielowym

2011r.

Harmonogram

obejmował

5

terminów

pobrania

rozłożonych

równomiernie w czasie trwania całego sezonu. Zgodnie z harmonogramem w ramach kontroli
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wewnętrznej pobrano 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych oraz dokonano oceny
wizualnej jakości wody w kąpielisku. Każdorazowo po przekazaniu przez organizatora
wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach dokonywał
bieżącej oceny jakości wody i informował Prezydenta Miasta Gliwice o przydatności wody
do kąpieli. W tegorocznym sezonie woda z kąpieliska „Czechowice” spełniała wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru
nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r.,
Nr 86, poz. 478) i została zaklasyfikowana jako doskonała. W sezonach kąpielowych
w okresie od 2008r. do 2011r. ogółem ze zbiornika w Gliwicach-Czechowicach pobrano
70 próbek wody do laboratoryjnych badań mikrobiologicznych. Analizując wyniki badań
z ww. okresu oraz wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach zaklasyfikował jakość wody w kąpielisku jako
doskonałą.
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W 2011 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kłobucku znajdowało się jedno kąpielisko zorganizowane, tj. zalew „Zakrzew”.

Zgodnie z pismami organizatora kąpieliska, sezon kąpielowy trwał od 4 lipca
do 31 sierpnia 2011 roku. Organizator przedstawił profil wody w kąpielisku oraz
harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Na terenie kąpieliska
w dniu 15 lipca 2011r. przeprowadzono kontrolę sanitarną, która nie wykazała żadnych
uchybień. Próbki wody z kąpieliska w ramach kontroli urzędowej pobrano przed otwarciem
sezonu kąpielowego. Przeprowadzone analizy mikrobiologiczne nie wykazały żadnych
przekroczeń. Kolejne próbki wody były pobierane w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie
z przedstawionym harmonogramem (próbki pobrano 4 i 18 lipca oraz 2 i 16 sierpnia). Analizy
mikrobiologiczne próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazały
żadnych przekroczeń. W sezonie kąpielowym 2011r. jakość wody sklasyfikowano jako
dostateczną,

ze względu

na

wartości

percyntyla

dla

bakterii

Escherichia

coli.

Po uwzględnieniu obliczonych wartości percentyli w określonym wyżej okresie jakość wody
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w kąpielisku zorganizowanym nad zalewem „Zakrzew” w Kłobucku uznaje się za
dostateczną. Uwzględniając, iż w roku 2010 wystąpiły obfite opady deszczu, które
spowodowały powodzie i podtopienia od maja do lipca, wyniki obliczeń percentyla dla
zanieczyszczeń mikrobiologicznych w sezonie letnim 2010 należy uznać za mało obiektywne,
dlatego większą wagę przyłożono do obliczeń percentyli za lata 2008, 2009 i 2011. Po ich
uwzględnieniu okazuje się, iż najgorsza jakość wody w kąpielisku występuje w roku 2011,
kiedy to została ona oceniona jako dostateczna. Dlatego też w całym czteroletnim okresie
jakość wody w obiekcie uznaje się również za dostateczną.

W sezonie letnim 2011r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sosnowcu było kąpielisko „Stawiki”. Organizatorem kąpieliska był Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu. Harmonogram pobierania próbek wody oraz punkty
pobrań zostały ustalone w porozumieniu z PPIS w Sosnowcu. Przerwy między
poszczególnymi badaniami nie przekraczały miesiąca. Dwie próbki wody przed sezonem
zostały pobrane przez PPIS w Sosnowcu. Natomiast pozostałe próbki (8 próbek w 4 seriach)
zostały pobrane w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej przez organizatora kąpieliska.
Organizator prowadził systematyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpielisku. W wyniku
analiz próbek wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie stwierdzono żadnych
przekroczeń. Wyniki badań były niezwłocznie przekazywane przez organizatora do PPIS
w Sosnowcu. Kąpielisko zostało oznakowane widoczną i czytelną tablicą informacyjną, na
której znajdowały się niezbędne dane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
28 kwietnia 2011r., w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk
i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
W sezonie letnim 2011r. woda w kąpielisku „Stawiki” w oparciu o rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r., w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody
w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r., Nr 86, poz. 478)
została zaklasyfikowana jako dobra. W sezonach letnich w okresie od 2008r. do 2011r., po
analizie wyników badań z ww. okresu oraz wartości percentyla dla wyliczenia
mikrobiologicznego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu zaklasyfikował
jakość wody w kąpielisku jako doskonałą.
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W sezonie letnim 2011r. wszystkie kąpieliska na terenie województwa śląskiego
zaklasyfikowane jako przydatne do kąpieli.

Tabela. Zestawienie ocen: rocznej i czteroletniej dla poszczególnych kąpielisk

ppis nadzorujący

nazwa kąpieliska

ocena roczna

ocena czteroletnia

PPIS w Dąbrowie

Pogoria I

dostateczna

doskonała

Górniczej

Pogoria III

dostateczna

niedostateczna

PPIS w Gliwicach

Czechowice

doskonała

doskonała

PPIS w Kłobucku

Zakrzew

dostateczna

dostateczna

PPIS w Sosnowcu

Stawiki

dobra

doskonała

W przypadku wydawania oceny czteroletniej należy wziąć pod uwagę wpływ
na jakość wody obfitych opadów atmosferycznych i ich skutków, tj. podtopienia, powódź.
Można stwierdzić, iż jakość wody w tych obiektach jest stabilna i nie zagraża zdrowiu
korzystającej ludności.
Z uwagi na nowo obowiązujący stan prawny w minionym sezonie letnim, należy
żywić nadzieję, iż w przyszłym roku będzie zgłoszonych więcej obiektów, które zostaną
zaklasyfikowane jako kąpieliska.
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W sezonie letnim 2011r. do Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego,
zgłoszono gotowość do zorganizowania 27 miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
Z wszystkich obiektów właściciele/administratorzy w ramach kontroli wewnętrznej, przed
rozpoczęciem sezonu pobrali próbki wody, wykonali badania oraz wykonali oceny wizualne.
Obiekty „Mitręga” oraz „Dzibice IV w Kostkowicach” nie zostały ostatecznie otwarte.

Mapa 2. Lokalizacja miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa śląskiego, w sezonie letnim
2011r.
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W związku z powyższym właściciele/administratorzy miejsc wykorzystywanych do
kąpieli, w ramach kontroli wewnętrznej (zlecono odpowiednim instytucjom/ laboratoriom)
pobrano i wykonano 118 analiz próbek wody oraz dodatkowo wykonano 129 ocen
wizualnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami ppis województwa śląskiego
w ramach kontroli urzędowej pobrali 10 próbek oraz sporządzili 26 ocen wizualnych.
PPIS w Bytomiu na nadzorowanym przez siebie obszarze, otrzymał zgłoszenie
o zorganizowaniu trzech miejsc wykorzystywanych do kąpieli, tj. dwóch zlokalizowanych na
zbiorniku Nakło – Chechło, tj.: pole namiotowe – WOPR; ośrodek „Żagiel:”, oraz jedno
zlokalizowane na zbiorniku Kalety – Zielona zbiornik górny „Zajazd u Rzepki”. Na
podstawie otrzymanych wyników badań, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Wszystkie pobrane próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej oraz sporządzone oceny
wizualne potwierdziły przydatność wody do kąpieli.
Obecnie toczy się postępowanie wyjaśniające w sprawie miejsca wykorzystywanego do
kąpieli zlokalizowanego na zbiorniku Nakło-Chechło przy ośrodku „Żagiel”, gdyż PPIS
w Bytomiu otrzymał do oceny tylko dwie próbki pobrane przed rozpoczęciem sezonu.
Właściciel/administrator nie dostarczył PPIS w Bytomiu oceny wizualnej ani wyników badań
próbek wody pobranych w trakcie trwania sezonu. O powyższym fakcie PPIS w Bytomiu
powiadomił Wójta Gminy Świerklaniec i Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska.
PPIS w Cieszynie posiadał w ewidencji tylko dwa miejsca wykorzystywane do
kąpieli.
Dla miejsca wykorzystywanego do kąpieli opartego na rzece Wiśle w Wiśle w ramach
kontroli wewnętrznej, organizator przeprowadził badania 4 próbek wody. Na podstawie
przekazywanych sprawozdań z badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie wydawał bieżące oceny jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli.
W obu stwierdził brak przydatności wody do kąpieli z uwagi na przekroczenia parametrów
mikrobiologicznych. W ramach kontroli urzędowej (po otrzymaniu kwestionowanych
wyników badań przeprowadzonych przez organizatora), PPIS w Cieszynie pobrał i zlecił
wykonanie badań również 4 próbek. W wodzie pobranej 13.07.2011r. nie kwestionowano
parametrów mikrobiologicznych, również przeprowadzona na miejscu ocena wizualna nie
wykazała nieprawidłowości, co było podstawą do wydania bieżącej oceny jakości wody
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stwierdzającej przydatność wody do kąpieli. W kolejnym badaniu przeprowadzonym w dniu
23.08.2011r., w jednej z pobranych próbek, wykazano przekroczenie parametru
mikrobiologicznego Escherichi coli. Na tej podstawie PPIS w Cieszynie wydał bieżącą ocenę
stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli w miejscu wykorzystywanym do tego celu.
Organizator nie przeprowadził kolejnego pobrania i badania próbek w ramach kontroli
wewnętrznej. Sezon kąpielowy z dniem 30 września został zakończony.
W miejscu wykorzystywanym do kąpieli, zlokalizowanym na stawie „Młyńszczok”
w Zebrzydowicach, wyznaczono 2 punkty pobierania próbek wody: w niecce dla dorosłych
i w niecce dla dzieci. Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, w czasie
sezonu letniego trzykrotnie w ramach kontroli wewnętrznej zlecił pobranie i badanie próbek
wody w terminach: 20.06.2011r., 18.07.2011r., oraz 09.08.2011r. Ogółem pobrano i poddano
analizie 6 prób, z których żadnej nie kwestionowano i w związku z tym, na podstawie
przekazywanych sprawozdań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie
wydawał bieżące oceny jakości wody stwierdzające przydatność wody do kąpieli. W dniu
28 lipca 2011r. do PPIS w Cieszynie wpłynęła interwencja dotycząca podejrzenia zakwitu
sinic

w

stawie

„Młyńszczok”.

Niezwłocznie

przedstawiciele

PPIS

w

Cieszynie

przeprowadzili ocenę wizualną wody w wyznaczonym miejscu do kąpieli. W wyniku tych
czynności ostatecznie wykluczono zakwit sinic. PPIS wydał ocenę stwierdzającą przydatność
wody do kąpieli w stawie „Młyńszczok”. Kolejną ocenę wizualną wody w stawie
„Młyńszczok”, PPIS w Cieszynie przeprowadził w dniu 23.08.2011r. (w ramach kontroli
urzędowej) stwierdzając tym razem zakwit sinic, co skutkowało wydaniem negatywnej oceny
jakości wody i w efekcie końcowym, podjęciem przez organizatora, decyzji o zakończeniu
sezonu kąpielowego.
Organizatorzy obu miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w sezonie kąpielowym na bieżąco
przekazywali do PPIS w Cieszynie wyniki kontroli wewnętrznej oraz umieszczali na tablicach
informacyjnych wydane orzeczenia.
PPIS w Częstochowie na nadzorowanym przez siebie obszarze, otrzymał zgłoszenie
dwóch obiektów – „Adriatyk” i „Pająk”. Na podstawie otrzymanych wyników badań, nie
stwierdzono żadnych nieprawidłowości i PPIS w Częstochowie wydał po 2 oceny bieżące dla
każdego obiektu dopuszczające wodę do kąpieli.
PPIS w Dąbrowie Górniczej na nadzorowanym przez siebie obszarze, otrzymał
zgłoszenie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpieli – „Rogoźnik I” i ‘Rogoźnik II”. Na
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podstawie otrzymanych wyników badań, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz
wydano po 2 oceny bieżące dopuszczające wodę do kąpieli.
PPIS w Gliwicach zewidencjonował jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli
zlokalizowane na zbiorniku dużym „Pławniowice” . W ramach kontroli wewnętrznej pobrano
2 próbki wody do badań przed rozpoczęciem sezonu. Woda w badanych próbkach była
zanieczyszczona mikrobiologicznie i nie nadawała się do kąpieli. PPIS w Gliwicach
w ramach kontroli urzędowej pobrał 2 próbki wody. Również organizator pobrał 2 próbki
wody w celu weryfikacji wyników. Wszystkie cztery próbki potwierdziły przydatność wody
do kąpieli. Zgodnie z informacjami Wójta Gminy Rudziniec powodem zanieczyszczenia była
niestabilna jakość wody w potoku Toszeckim. Dlatego tez zwiększono liczbę badań. Do
końca sezonu pobrano jeszcze 6 próbek wody i wszystkie analizy potwierdziły przydatność
wody do kąpieli.
PPIS w Jaworznie otrzymał informację o uruchomieniu jednego miejsca
wykorzystywanego do kąpieli – „Sosina”.

Organizator pobrał 2 próbki przed sezonem

i 4 próbki w sezonie. Na ich podstawie PPIS w Jaworznie wydał 3 oceny bieżące o jakości
wody, dopuszczające wodę do kąpieli.
PPIS w Katowicach otrzymał informację o otwarciu 2 miejsc wykorzystywanych do
kąpieli, tj. „Staw Nr 4 na Dolinie Trzech Stawów” oraz staw „Morawa”. Organizatorem był
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach. Pobrano próbki wody przed sezonem oraz
raz w sezonie. PPIS wydał na ich podstawie oceny kwalifikujące wodę jako przydatną do
kąpieli.
PPIS w Raciborzu otrzymał zgłoszenie jednego miejsca wykorzystywanego do kąpieli
– „Wodnik” w Kuźni Raciborskiej. Organizator pobrał 2 próbki wody przed sezonem oraz
2 próbki w trakcie trwania sezonu. PPIS w Raciborzu wydał oceny bieżące, określając,
iż woda jest przydatna do kąpieli.
PPIS w Tychach otrzymał zgłoszenie czterech miejsc wykorzystywanych do kąpieli.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Tychach w ramach prowadzonej kontroli
wewnętrznej wykonał badanie wody przez rozpoczęciem sezonu kąpielowego z jeziora
„Paprocany”. Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań PPIS w Tychach wydał
orzeczenie o przydatności wody do kąpieli. PPIS w Tychach na podstawie kolejnych
pobranych próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej wydał ocenę o braku przydatności
wody do kąpieli ze względu na przekroczoną liczbę Escherichia coli oraz paciorkowców
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kałowych (enterokoków). W ramach kontroli urzędowej zostały pobrane 2 próbki wody
z miejsca

wykorzystywanego

do

kąpieli.

Na

podstawie

analizy

wyników

badań

laboratoryjnych, PPIS w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli. MOSiR
przesłał ocenę wizualną wody z informacją o zakwicie sinic. 29.07.2011r. w ramach kolejnej
kontroli urzędowej, na podstawie oceny organoleptycznej PPIS w Tychach potwierdził
nieprzydatność wody do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Kolejną wizualną ocenę wody
MOSiR dokonał w dniu 4.08.2011r. stwierdzając brak zakwitu sinic. PPIS w Tychach po
kontroli urzędowej i sporządzeniu ocen wizualnych wydał orzeczenie o przydatności wody do
kąpieli. Trzecie badanie wody w ramach kontroli wewnętrznej MOSiR wykonał w dniu
8 sierpnia 2011r., na podstawie których PPIS w Tychach stwierdził przydatność wody do
kąpieli. MOSiR w ramach kontroli wewnętrznej 24.08.2011r. wykonał kolejne badanie wody.
Analiza wyników pobranych próbek wody wykazała, iż woda spełniała wymagania
i nadawała się do kąpieli. W dniu 29.08.2011r. organizator przedstawił wizualną ocenę wody
z informacją o ponownym pojawieniu się sinic. Po kontroli urzędowej w dniu 30.08.2011r.
PPIS w Tychach wydał orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli z powodu ponownego
zakwitu sinic. W dniu 8 września organizator zakończył sezon kąpielowy.
Pismem z dnia 19 maja 2011r. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu (GOK) poinformował
o planowanym otwarciu sezonu kąpielowego w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na
zbiorniku wodnym „Gwaruś” na dzień 20.06.2011r. W ramach prowadzonej kontroli
wewnętrznej w dniu 8 czerwca wykonał badanie wody przed rozpoczęciem sezonu
kąpielowego, a następnie jedno (20 lipca) w trakcie trwania sezonu kąpielowego. Wyniki
badań

zostały

przekazane

Państwowemu

Powiatowemu

Inspektorowi

Sanitarnemu

w Tychach, który na ich podstawie wydał dwie bieżące oceny jakości wody (w dniu
16.06.2011r. i 26.07.2011r.) w obu przypadkach stwierdzając przydatność wody do kąpieli.
W dniu 10.06.2011r. Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu (MORiS) w Pszczynie
poinformował o rozpoczęciu w dniu 22.06.2011r sezonu kąpielowego w miejscu
wykorzystywanym do kąpieli zlokalizowanym na zbiorniku „Łąka”. W ramach prowadzonej
kontroli wewnętrznej w dniu 13.06.2011r. zostało wykonane badanie wody przed
rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Na podstawie przekazanych sprawozdań z badań PPIS
w Tychach wydał orzeczenie o przydatności wody do kąpieli. 27.06.2011r. MORiS przekazał
PPIS w Tychach protokół wizualnej oceny wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli
z informacją o stwierdzeniu zakwitu sinic. Po przeprowadzeniu kontroli urzędowej, PPIS
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w Tychach wydał orzeczenie o nieprzydatności wody do kąpieli. Od tego dnia do końca
trwania sezonu kąpielowego (31.08.2011) w ww. miejscu obowiązywał zakaz kąpieli. MORiS
w Pszczynie nie pobrał kolejnej próbki wody do badań w trakcie trwania sezonu z powodu
zakwitu sinic – dyskwalifikujących wodę do kąpieli. PPIS w Tychach w ramach kontroli
urzędowej w dniach 28 lipca oraz 30 sierpnia (po uprzednim poinformowaniu organizatora
w dniu 29.08.2011r.) potwierdził obowiązujący zakaz kąpieli oraz utrzymał stanowisko
o nieprzydatności wody do kąpieli z powodu zakwitu sinic. PPIS w Tychach poinformował
Burmistrza Miasta Pszczyna oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
o nieotrzymaniu drugiej serii wyników badań próbek wody pobranych w trakcie trwania
sezonu, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej.
Pismem z dnia 30 czerwca 2011r. Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR)
poinformował o planowanym otwarciu sezonu kąpielowego w miejscu wykorzystywanym do
kąpieli nad akwenem wodnym „Łysina” na dzień 30.06.2011r. W ramach prowadzonej
kontroli wewnętrznej w dniu 27 czerwca BOSiR wykonał badanie wody przed rozpoczęciem
sezonu kąpielowego, a następnie dwa (25 lipca i 17 sierpnia) w trakcie trwania sezonu
kąpielowego. Wyniki badań zostały przekazane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu w Tychach, który na ich podstawie wydał trzy bieżące oceny jakości wody
(w dniach: 1.07.2011r., 27.07.2011r. i 23.08.2011r.) we wszystkich przypadkach stwierdzając
przydatność wody do kąpieli.
PPIS w Wodzisławiu Śląskim otrzymał informacje o uruchomieniu trzech miejsc
wykorzystywanych do kąpieli: „Makarena”, „Balaton” oraz przy Ośrodku Wypoczynkowym
„Olza”. W ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki przed rozpoczęcie sezonu
oraz dwa razy w trakcie jego trwania. Organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli
„Makarena” powiadomił PPIS w Wodzisławiu Śląskim o stwierdzeniu zakwitów sinic
(sporządzając ocenę wizualną). PPIS w Wodzisławiu Śląskim w ramach kontroli urzędowej
pobrał 2 próbki wody do badań oraz wykonał 2 oceny wizualne, wydając w efekcie ocenę
bieżącą zezwalającą na kąpiel. Na podstawie zgromadzonych danych, PPIS w Wodzisławiu
Śląskim wydawał oceny bieżące dopuszczające wodę do kąpieli.

PPIS w Zawierciu zidentyfikował na nadzorowanym przez siebie obszarze 4 miejsca
wykorzystywane do kąpieli – „Włodowice”, „Pilica”, „Ciechan Zdrój” w Siamoszycach oraz
k/ ośrodka „Czarci Młyn”. Wszyscy administratorzy pobrali 2 próbki wody przed sezonem
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oraz 2 próbki w sezonie. Na podstawie badań, PPIS w Zawierciu wydał oceny bieżące
dopuszczające wodę do kąpieli.

Podsumowując, bieżąca ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do
kąpieli na terenie województwa śląskiego wydawana przez organy PIS pozwalała na
bezpieczne korzystanie z kąpieli.

Nieliczne stwierdzone zanieczyszczenia i zakazy

korzystania dotyczyły kilku obiektów, głównie były to: „Paprocany”, „Gwaruś”, staw
„Młyńszczok” i rzeka Wisła w Wiśle. Zakaz kąpieli w wodach stojących był wydany ze
względu na obecność zakwitów sinic. Natomiast brak przydatności wody do kąpieli w rzece
Wiśle w Wiśle był spowodowany obecnością bakterii Escherichia coli. W przypadku
powiadomienia

przez

właścicieli/organizatorów

obiektów

o

powyższych

faktach,

tj. stwierdzonych zanieczyszczeniach wody, ppis województwa śląskiego dokonywali
urzędowej kontroli jakości wody, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa kapiących się.
W pozostałych przypadkach jakość wody była stabilna i nie było powodów do wydawania
zakazów korzystania z wód.

Wykres nr 1 prezentuje porównanie ilości ocen wizualnych i badań wykonanych przez
poszczególnych ppis, którzy mieli pod swym nadzorem kąpieliska oraz ilości ww.
wykonanych przez właścicieli/administratorów kąpielisk.
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Wykres nr 1. Porównanie ilości ocen wizualnych i badań próbek wody pobranych z kąpielisk, wykonanych przez
organy PIS oraz właścicieli/administratorów w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej w województwa
śląskim w sezonie letnim 2011r.

Z powyższego wynika, iż wymagane prawem minimalne ilości badań i ocen wizualnych
zostały zachowane. Należy tu zaznaczyć, iż PPIS w Dąbrowie Górniczej miał pod swym
nadzorem dwa kąpieliska.

Wykres nr 2 prezentuje porównanie ilości ocen wizualnych i badań wykonanych przez
poszczególnych ppis, którzy mieli pod swym nadzorem miejsca wykorzystywane do kąpieli
oraz ilości ww. wykonanych przez właścicieli/administratorów tych obiektów.
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Wykres nr 2. Porównanie ilości ocen wizualnych i badań próbek wody pobranych z miejsc wykorzystywanych
do kąpieli, wykonanych przez organy PIS oraz właścicieli/administratorów w ramach prowadzenia kontroli
wewnętrznej w województwa śląskim w sezonie letnim 2011r.

Z powyższego wykresu wynika, iż tylko część obiektów wymagała wdrożenia prowadzenia
kontroli wewnętrznej ze względu na zanieczyszczenie wody. Świadczy to, iż organy PIS
województwa śląskiego prowadziły aktywne działania nad zapewnieniem bezpieczeństwa
osób korzystających z miejsc wykorzystywanych do kąpieli a jakość wody w tych miejscach
była stabilna. W przypadkach stwierdzenia ewentualnych zanieczyszczeń, podejmowane były
działania mające na celu ewentualne potwierdzenie zanieczyszczeń lub stwierdzenie poprawy
jakości wody. Jednocześnie jest to dowód na sprawną współpracę organu kontrolnego
a organizatorami miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Informacje o jakości wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli były
raportowane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
Jednocześnie Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uruchomił portal
internetowy

dedykowany

szeroko

rozumianej

higienie

wody

pod

adresem

www.higienawody.wsse.katowice.pl. Na jednej z podstron przygotowano prosty geoportal
dedykowany prezentacji bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach i miejscach
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wykorzystywanych do kąpieli. Ustalono sposób współpracy z ppis województwa śląskiego
i zapewniono ciągłą aktualizację systemu. Po każdej zmianie statusu przydatności wody,
informacja ta pojawiała się natychmiast na tym geoportalu.

Serwis ten umożliwiał zapoznanie się z lokalizacją obiektów, oceną przydatności, a przy tym
oferował

część

funkcjonalności

GOOGLE

MAPS,

np.

dokładna

lokalizacja

kąpieliska/miejsca wykorzystywanego do kąpieli na danym akwenie wodnym. O użyteczności
portalu może świadczyć statystyka odwiedzin w sezonie letnim, liczona w dziesiątkach
tysięcy.
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Podsumowując można stwierdzić, iż wypoczynek nad kąpieliskiem/miejscem
wykorzystywanym do kąpieli w sezonie letnim 2011r. był bezpieczny pod kątem jakości
wody. Państwowa Inspekcja Sanitarna wykonała swoje zadania względem kontroli jakości
wody oraz kontroli podmiotów odpowiedzialnych za realizację kontroli wewnętrznej.
Jednocześnie informowano społeczeństwo o jakości wody i bezpiecznym korzystaniu
z obiektów zarówno za pomocą komunikatów, mediów oraz innowacyjnych technologii.
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