
Tablica informacyjna 
Komunikat  z dnia 14.10.2022 r. o stanie jakości wody basenowej i użytkowej w KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie  

Obieg 

Niecka sportowa 
Niecka 

nurkowa 

Niecka 

rekreacyjna 
Brodzik Jacuzzi lewe 

Jacuzzi 

prawe 

Jacuzzi 

piwnica 

Woda użytkowa 

Natrysk 

Sz.Ind.M 

Natrysk 

Sz. Ind.D. 

Natrysk 

Sz Gr.M. 

Natrysk 

Sz.Gr.M. 
Data badań – pobór 

próbek 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 26.09.2022 r. 26.09.2022 r. 26.09.2022 r. 26.09.2022 r. 

Parametry 

mikrobiologiczne: 

E.Coli,  

Pseudomonas, OLM, 

Legionella,            
Parametry 

odbiegające od 

wymagań 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy x x x x 
Podejmowane 

działania naprawcze 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy x x x x 

Data badań - pobór 

próbek 
04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. 04.10.2022 r. x x x x 

Parametry 

fizykochemiczne: 

chlor wolny, chlor 

związany, pH, Redox, 

mętność, 

chloroform, THM, 

azotany, 

utlenialność 
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Parametry 

odbiegające od 

wymagań 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy x x x x 

Podejmowane 

działania naprawcze 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy x x x x 

Planowany termin 

doprowadzenia do 

właściwych 

parametrów 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy x x x x 

Ocena roczna PPIS 

w Kościerzynie  

z dnia 23.03.2022 r. 

1.Jakość wody na Pływalni nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kapiących się, 
2.Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  
(Dz.U. z 2015 r. ,poz.2016) 

Ocena jakości wody basenowej została dokonana przez  Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.  w Lędzinach –  sprawozdanie z badań nr 22618/ZL/22 z dnia 13.10.2022 r oraz wody użytkowej przez 
Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim – sprawozdania nr 323NB, 324NB, 325NB i 326NB/2022/LBŚ. 

Kolor czerwony – bieżące informacje dot. jakości wody: daty badań, nr sprawozdanie,  badane parametry w obiegach oraz przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów, aktualna ocena 
roczna PPIS. 

     Woda spełnia wymagania                         Woda warunkowo spełnia wymagania          Woda nie spełnia wymagań                           Dyrektor AQUA Centrum Zdzisław Guziński            



                                                                                                                                                                                                                       


