39 innych wodoci�gów zarz�dzanych przez inne podmioty ni� przedsi�biorstwa wodoci�gowo kanalizacyjne). Wodoci�gi o tej produkcji s� jednym z g�ównych �róde� zaopatrzenia w wod�
ludno�ci z terenu woj. wielkopolskiego - stanowi� 58,9% wszystkich zewidencjonowanych
urz�dze� wodoci�gowych. W roku 2011 skontrolowano wszystkie obiekty wodoci�gowe
o produkcji wody 100 - 1000 m3/dob�.
W wodoci�gach tej grupy obserwuje si� popraw� jako�ci wody, jednak nadal nie wszystkie
urz�dzenia wodne produkuj� wod� w�a�ciwej jako�ci. Kontrole urz�dowe jako�ci wody
przeprowadzone przez organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej wykaza�y, i� wod�
odpowiadaj�c� wymaganiom rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
dostarcza�o konsumentom 621 wodoci�gów, natomiast 47 obiektów wodnych tj. 4,1 % oceniono
negatywnie.
Rys. 9. Wodoci�gi o produkcji wody 100 - 1000 m3/dob�
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Podobnie jak w roku ubieg�ym wyst�puj�ce przekroczenia w tej grupie wodoci�gów dotyczy�y
parametrów fizykochemicznych, tj.: manganu, �elaza oraz wska�ników organoleptycznych
takich jak m�tno�� i barwa.
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Rys. 10. Przekroczenia dopuszczalnych warto�ci parametrów w wodzie pochodz�cej z wodoci�gów
o produkcji 100 - 1000 m3/dob�
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II.5. Wodoci�gi o produkcji <100 m3/dob�
W ewidencji Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowa�o si� 390 obiektów wodnych
o wydajno�ci <100 m3/dob� (265 wodoci�gów zbiorowego zaopatrzenia w wod� oraz
125 wodoci�gów zarz�dzanych przez inne podmioty ni� przedsi�biorstwa wodoci�gowe),
co stanowi 34,4% wszystkich wodoci�gów. S�u�by sanitarne skontrolowa�y 388 urz�dze�
wodoci�gowych w tej grupie. Liczba urz�dze� wodoci�gowych produkuj�cych wod� dobrej
jako�ci wynosi�a 318, tj. 28% wodoci�gów, 70 wodoci�gów dostarcza�o wod� nieodpowiedniej
jako�ci, tj. 18% wodoci�gów o wydajno�ci <100 m3/dob�.
Ze wzgl�du na to, i� wymienione obiekty wodne s� wodoci�gami niewielkimi,
o ograniczonym procesie uzdatniania, w tej grupie wodoci�gów jest najwi�cej obiektów
dostarczaj�cych wod� nieodpowiedniej jako�ci.
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Rys. 11. Wodoci�gi o produkcji wody <100 m3/dob�
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Rys. 12. Przekroczenia dopuszczalnych warto�ci parametrów w wodzie pochodz�cej z wodoci�gów
o produkcji <100 m3/dob�
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Oprócz przekrocze� parametrów fizykochemicznych (g�ównie manganu i �elaza) oraz
przekrocze� wska�ników organoleptycznych (m�tno�� i barwa) wyst�puj�cych w wodoci�gach
o produkcji <100 m3/dob� stwierdzano równie� okresowe, krótkotrwa�e pogorszenie jako�ci
wody pod wzgl�dem bakteriologicznym. Jako�� wody produkowanej przez wodoci�gi
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,,Borowik i Muchomorek” w miejscowo�ci Mia�y (powiat czarnkowsko - trzcianecki) oraz
wodoci�g zak�adowy Malczewo (powiat gnie�nie�ski) nie odpowiada�a pod wzgl�dem
bakteriologicznym wymaganiom rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
Stwierdzono w niej niechorobotwórcze bakterie grupy coli, których obecno�� �wiadczy� mo�e
o �le prowadzonym procesie filtracji wody oraz pojedyncze bakterie Escherichia coli.
W przypadku przekrocze�, przedsi�biorstwa wodoci�gowe podejmowa�y natychmiastowe
dzia�ania w celu poprawy jako�ci wody. Organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej w celu
ochrony ludno�ci przed negatywnymi skutkami spo�ywania wody nieodpowiedniej jako�ci,
formu�owa�y tre�ci komunikatów informuj�cych o zasadach u�ytkowania wody do spo�ycia lub
te� o zakazie spo�ywania wody, które przekazywano wójtom, burmistrzom gmin
odpowiedzialnych za zbiorowe zaopatrzenie ludno�ci oraz producentom wody. Ka�dorazowo
tre�ci komunikatów zamieszczano na stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych woj. wielkopolskiego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Poznaniu.
Rys. 13. Przyk�ad komunikatu o jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi

Podejmowane dzia�ania wykaza�y popraw� jako�ci wody, dzi�ki czemu zanieczyszczenia
bakteriologiczne nie wp�yn��y negatywnie na zdrowie konsumentów.
Organy Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej bada�y równie� jako�� wody produkowanej
przez podmioty znajduj�ce si� pod szczególnym nadzorem sanitarnym, tj. szpitale, domy
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pomocy spo�ecznej (ujmuj�ce wod� z w�asnych uj��, wy��cznie na w�asne potrzeby), zak�ady
produkuj�ce �ywno�� (ujmuj�ce wod� g�ównie na potrzeby produkcyjne i potrzeby socjalne
pracowników), hotele, zak�ady fryzjerskie i kosmetyczne (produkuj�ce wod� wykorzystywan�
do dzia�alno�ci handlowej i us�ugowej), sklepy oraz obiekty sezonowe zaopatruj�ce g�ównie
o�rodki wypoczynkowe w czasie trwania sezonu turystycznego - od maja do wrze�nia.
W w/w obiektach prowadzono kontrole jako�ci wody w ramach nadzoru sanitarnego.
II.6. Studnie Publiczne
W roku 2011 w ewidencji s�u�b sanitarnych znajdowa�o si� 31 studni publicznych.
W porównaniu z rokiem ubieg�ym liczba studni zmniejszy�a si� o jeden obiekt. Studnia
w Grójcu Wielkim na terenie powiatu wolszty�skiego, w zwi�zku z niewykorzystywaniem przez
mieszka�ców, by�a u�ywana tylko jako �ród�o wody do celów gospodarczych.
Skontrolowano 6 studni nadzorowanych przez powiatowe stacje sanitarno epidemiologiczne woj. wielkopolskiego. Pobrano 6 próbek wody do bada� fizykochemicznych
i bakteriologicznych.
Wod� w�a�ciwej jako�ci stwierdzono w 3 studniach: �róde�ko w Licheniu w powiecie
koni�skim oraz w dwóch studniach na terenie powiatu wolszty�skiego. W pozosta�ych
3 studniach stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych takich jak: m�tno��,
zapach, mangan, �elazo oraz amoniak. Jako�� wody pod wzgl�dem bakteriologicznym
we wszystkich badanych studniach by�a w�a�ciwa.
Studnie publiczne na terenie Wielkopolski pe�ni� g�ównie funkcj� awaryjnego �ród�a
zaopatrzenia w wod� przydatn� do spo�ycia.
Podsumowanie
1. Jako�� wody produkowana przez wodoci�gi na terenie woj. wielkopolskiego pod wzgl�dem
fizykochemicznym

uleg�a

poprawie

co

jest

konsekwencj�

dzia�a�

naprawczych

prowadzonych przez przedsi�biorstwa wodoci�gowe. Nie wyklucza si� jednak, i� zmiany
te mog� by� spowodowane nowelizacj� rozporz�dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja
2010 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi, która zak�ada
mniejszy zakres badanych parametrów w monitoringu kontrolnym, a zw�aszcza �elaza
i manganu, które s� najcz�stsz� przyczyn� kwestionowania jako�ci wody.
2. W roku 2011 w wodoci�gach zbiorowego zaopatrzenia stwierdzono przekroczenia takich
parametrów jak: �elazo, mangan, m�tno��, barwa, jon amonowy, azotany, nikiel, bor.
W trzech wodoci�gach: na terenie powiatu tureckiego, �remskiego, ko�cia�skiego wydano
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decyzje o przydatno�ci wody do spo�ycia na warunkach przyznanego odst�pstwa (derogacje)
zobowi�zuj�c jednocze�nie przedsi�biorstwa wodoci�gowe do poprawy jako�ci wody.
3. W porównaniu z rokiem ubieg�ym obserwuje si� pogorszenie jako�ci wody produkowanej
przez przedsi�biorstwa wodoci�gowe pod wzgl�dem bakteriologicznym. Negatywnie
oceniono 2 wodoci�gi - w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim i gnie�nie�skim, w których
stwierdzono

okresow�

obecno��

w

wodzie

zarówno

bakterii

wska�nikowych

niechorobotwórczych, jak równie� pojedynczych bakterii Escherichia coli.
4. Pa�stwowa Inspekcja Sanitarna w ramach kontroli urz�dowej prowadzi�a badania próbek
wody w pe�nym zakresie parametrów zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) nie tylko w wodoci�gach raportowanych do Komisji
Europejskiej. Rozszerzone badania nie wykazywa�y wyst�powania wysoce niebezpiecznych
dla zdrowia wska�ników.
5. Liczba wodoci�gów o najni�szej produkcji wody <100 m3/dob� sukcesywnie zmniejsza si�.
Spowodowane

jest

to

przy��czaniem

tych

obiektów

do

wi�kszych

wodoci�gów

lub zwi�kszeniem produkcji wody co skutkuje popraw� jako�ci wody dostarczanej
odbiorcom.
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III.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW U�YTECZNO�CI
PUBLICZNEJ I K�PIELISK

III.1. Domy Pomocy Spo�ecznej
Rys.1. Dom Pomocy Spo�ecznej w Chlebnie
(powiat pilski)

woj.

W roku 2011 w ewidencji s�u�b sanitarnych
wielkopolskiego

sklasyfikowanych

jako

wykazano
domy

145

obiektów

pomocy

spo�ecznej

(89 w miastach, 56 na terenach wiejskich), do których
zaliczono tak�e o�rodki interwencyjne (np. dla ofiar
przemocy, dla osób b�d�cych w sytuacji kryzysowej itp.)
oraz placówki dziennego pobytu (dzienne domy pomocy spo�ecznej, warsztaty terapeutyczne).
W�ród zewidencjonowanych placówek 87 to domy ca�odobowe, a 58 to obiekty zapewniaj�ce
opiek� w okre�lonych godzinach w ci�gu dnia.
W roku sprawozdawczym skontrolowano 107 placówek. Przeprowadzono 131 kontroli, wydano
3 decyzje administracyjne. Jako z�e pod wzgl�dem sanitarno - technicznym oceniono 3 obiekty
(2,8%). Nie potwierdzi�y si� zarzuty zg�oszone do Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej dotycz�ce
DPS w Baszkowie (powiat krotoszy�ski) oraz G�bicach (powiat czarnkowsko - trzcianecki).
Tab. 1. Domy Pomocy Spo�ecznej ocenione jako z�e pod wzgl�dem sanitarno - technicznym w latach 2009
- 2011

2009

Liczba obiektów
wg ewidencji
128

Liczba obiektów
skontrolowanych
127

% obiektów ocenionych
negatywnie
6,2

2010

140

127

1,6

2011

145

107

2,8

Rok

Z�y

stan

sanitarno

-

techniczny

stwierdzono

w

Domu

Pomocy

Spo�ecznej

w Chodzie�y, Siedlcu (powiat wolszty�ski) oraz �rodowiskowym Domu Samopomocy
w Liskowie (powiat kaliski).
Dom Pomocy w Siedlcu zosta� negatywnie oceniony równie� w poprzednich latach. Jest
to obiekt, który nie spe�nia aktualnych standardów okre�lonych w przepisie dla domów pomocy
spo�ecznej

(rozporz�dzenie

Ministra

Polityki

Spo�ecznej

z

dnia

19

pa�dziernika

2005 r. w sprawie domów pomocy spo�ecznej - Dz. U. Nr 217, poz. 1837),
m.in.: nieprzystosowanie dla osób niepe�nosprawnych, brak odpowiedniej wentylacji, zbyt ma�a
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liczba sanitariatów w stosunku do liczby pensjonariuszy, brak wydzielonych pomieszcze�
do rehabilitacji i terapii zaj�ciowej, pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia bielizny
oraz

pomieszcze�

socjalnych

dla

pracowników.

DPS

w

Siedlcu

funkcjonuje

w oparciu o warunkowe zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego obowi�zuj�ce do ko�ca
2012 roku.
Podczas kontroli sanitarnej w Domu Pomocy Spo�ecznej w Chodzie�y stwierdzono m.in. zacieki
oraz brudne �ciany w pomieszczeniach, brak procedur zapewniaj�cych ochron� przed
zaka�eniami i chorobami zaka�nymi. Zosta�a wydana decyzja administracyjna nakazuj�ca
usuni�cie w/w uchybie�. W wyniku kontroli sprawdzaj�cej stwierdzono, �e nieprawid�owo�ci
nie zosta�y usuni�te. Wydano upomnienie - w przypadku nie wykonania obowi�zków
na�o�onych decyzj�, wszcz�te zostanie post�powanie egzekucyjne.
Negatywnie oceniono tak�e �rodowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie (powiat kaliski).
Ze wzgl�du na nieprawid�owy stan sanitarno - techniczny wyk�adzin w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz rehabilitacji, wszcz�to post�powanie administracyjne. Termin realizacji
obowi�zków na�o�onych decyzj� to marzec 2012 roku.
W Domu Pomocy Spo�ecznej w Sk�czniewie (powiat turecki) zakwestionowano stan sanitarno techniczny �cian i sufitów. Decyzj� administracyjn� nakazano usun�� nieprawid�owo�ci
w terminie do 15 grudnia 2011 roku. Kontrola sprawdzaj�ca wykaza�a wykonanie obowi�zków
na�o�onych decyzj�.
W stosunku do 2010 roku poprawi� si� stan sanitarno - techniczny Domu Pomocy Spo�ecznej
w Poznaniu przy ul. Ugory. Przeprowadzono gruntowny remont obiektu. Jeden z budynków
zosta� ca�kowicie przebudowany i zmodernizowany - obecnie to obiekt nowoczesny, estetyczny
i

funkcjonalny,

który

uzyska�

pozytywn�

opini�

Wielkopolskiego

Pa�stwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
Stan sanitarno - techniczny pozosta�ych obiektów oceniono na koniec roku sprawozdawczego
pozytywnie. Do poprawy stanu przyczyniaj� si� remonty i modernizacje przeprowadzane
w obiektach. Wi�kszo�� placówek jest przystosowanych dla osób niepe�nosprawnych
(DPS posiadaj� podjazdy, windy, pochwyty w pomieszczeniach sanitarnych, szerokie drzwi
i przestronne pomieszczenia �azienkowe).
Stan sanitarno - porz�dkowy domów pomocy spo�ecznej w 2011 roku równie� nie budzi�
zastrze�e� s�u�b sanitarnych. Wiele obiektów z tej grupy posiada procedury sprz�tania oraz
dezynfekcji, stosuje si� rozdzia� sprz�tu do sprz�tania w zale�no�ci od rodzaju sprz�tanych
pomieszcze�.
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W
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bielizn�

Rys. 2. Pomieszczenie Domu Pomocy Spo�ecznej
w Chwa�kowie (powiat gosty�ski)

czyst�

i brudn�, gospodark� odpadami komunalnymi
i niebezpiecznymi. Podczas kontroli sanitarnych
nie

stwierdzono

�ladów

obecno�ci

insektów

ani gryzoni.
III.1.1. Bloki �ywienia w domach pomocy spo�ecznej
W 2011 roku nadzorem Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej obj�tych by�o 116 bloków
�ywienia domów opieki spo�ecznej, w tym 30 prowadz�cych �ywienie w systemie
cateringowym. Skontrolowano 91 obiektów, a 66 poddano ocenie na podstawie arkusza oceny
stanu sanitarnego zak�adu �ywienia zbiorowego zamkni�tego. Spo�ród poddanych klasyfikacji
obiektów wszystkie ocenione zosta�y jako zgodne z wymaganiami. Ogó�em zosta�o
przeprowadzonych 105 kontroli, w tym 3 interwencyjne. W zwi�zku ze stwierdzeniem
nieprawid�owo�ci stanu sanitarno - technicznego w kontrolowanych obiektach wydano 6 decyzji
administracyjnych oraz na�o�ono mandat w wysoko�ci 200 z�.
W 2011 roku w 86,2% bloków �ywienia w domach pomocy spo�ecznej wdro�ono
i przestrzegano instrukcji dobrych praktyk GHP/GMP, a w 60,3% obiektów wdro�ono zasady
systemu HACCP.
Podobnie jak w latach ubieg�ych, w 2011 roku stwierdzono nieprawid�owo�ci dotycz�ce
funkcjonalno�ci pomieszcze� bloków �ywienia w Domu Pomocy Spo�ecznej w Pile, Wolsztynie,
Siedlcu i Sk�czniewie usytuowanych w starych obiektach zabytkowych. Rozwi�zania
architektoniczne

ograniczaj�

mo�liwo�ci

przeprowadzania

prac

remontowych

i modernizacyjnych.
W wielu domach pomocy spo�ecznej kuchnie g�ówne wraz z zapleczem usytuowane
s� w pomieszczeniach piwnicznych lub suterenach, np. DPS w Baszkowie, Chwa�kowie,
Gnie�nie, Nowej Wsi, Siedlcu, Zakrzewie.
Kontrole sanitarne przeprowadzone w DPS w Baszkowie, Kobylej Górze, Koninie, Lisówkach,
���eczkach, Poznaniu przy ul. Zamenhofa, �lesinie potwierdzi�y, i� w/w obiekty utrzymuj�
wysoki poziom stanu sanitarno - technicznego, wykazuj�c dba�o�� zarówno o higien�, porz�dek,
stan techniczny pomieszcze�, urz�dze� i sprz�tu jak równie� w�a�ciwe praktyki zwi�zane
z technologi� produkcji. W marcu 2011 roku rozpocz�� dzia�alno�� blok �ywienia
w Domu Opieki dla Osób w Podesz�ym Wieku w Starych Oborzyskach, natomiast wykre�lony
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zosta� z rejestru PPIS w Turku Prywatny Dom Pomocy Spo�ecznej w Mi�kowicach, z uwagi
na zmian� wpisu do ewidencji dzia�alno�ci gospodarczej.
W DPS w Chodzie�y poprawiono stan sanitarno - techniczny kuchni oraz pomieszcze�
magazynowych. W dziennym DPS w Budzyniu sporz�dzono plan napraw i remontów, w ramach
którego w latach 2011 - 2012 nast�pi zainstalowanie wentylacji mechanicznej oraz wymiana
okien w kuchni. W DPS w Koninie przeprowadzono prace remontowe celem rozdzielenia dróg
komunikacyjnych - wydawania gotowych posi�ków i zbierania brudnych naczy� do zmywalni,
natomiast w DPS w Jarogniewicach usuni�to nieprawid�owo�ci dotycz�ce zmywalni naczy�.
Remont bloku �ywienia przeprowadzono w Domu Pomocy Spo�ecznej w Jastrowiu.
Wyposa�enie w sprz�t produkcyjny i pomocniczy we wszystkich blokach �ywieniowych domów
pomocy spo�ecznej nale�y uzna� jako zadawalaj�ce. Sprz�t produkcyjny by� utrzymany
w dobrym stanie sanitarnym i technicznym i dostosowany do wielko�ci produkcji, natomiast
zu�yty podlega� sukcesywnej wymianie na nowy. Bloki �ywienia zosta�y doposa�one w nowy
sprz�t produkcyjny.
W trakcie przeprowadzonych kontroli najcz��ciej stwierdzano nieprawid�owo�ci stanu
sanitarno - technicznego m.in.: z�y stan techniczny �cian, sufitów i posadzek w pomieszczeniach
bloku �ywienia, zniszczony sprz�t kuchenny i wyposa�enie kuchni, brak siatek przeciwko
owadom w oknach, brak zabezpieczenia przed szkodnikami, brak zabezpieczenia o�wietlenia
w pomieszczeniach produkcyjnych, nieskuteczna wentylacja pomieszcze�, niesprawne
urz�dzenia do mycia naczy� sto�owych.
Stwierdzane podczas urz�dowej kontroli uchybienia by�y usuwane zgodnie z wyznaczonym
terminem.
III.2. Noclegownie dla bezdomnych
W bie��cym roku sprawozdawczym w ewidencji s�u�b sanitarnych znajdowa�o si�
18 noclegowni (16 w miastach i 2 na terenach wiejskich). Skontrolowano wszystkie obiekty.
W porównaniu z 2010 rokiem ich liczba zwi�kszy�a si� o 4: O�rodek Wsparcia Miejskiego
O�rodka Pomocy Spo�ecznej w Pile, noclegowni� Towarzystwa Pomocy �w. Brata Alberta
w Pleszewie oraz noclegownie na terenie Z�otowa i W�growca.
W obiektach zapewnione s� sta�e miejsca noclegowe, a w przypadku wykorzystania wszystkich,
miejsc, osoby bezdomne mog� korzysta� z wy�ywienia, k�pieli oraz z dodatkowych miejsc
noclegowych zorganizowanych np. w ci�gach komunikacyjnych.
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Budynki noclegowni s� skanalizowane, zaopatrywane w wod� z wodoci�gów publicznych.
Noclegownie posiadaj� umowy na odbiór odpadów komunalnych. W wi�kszo�ci bielizn� brudn�
prano we w�asnym zakresie w wydzielonych pralniach.
Obiekty, w których �wiadczona jest pomoc dla osób bezdomnych, wymagaj� remontów.
Wyposa�enie tych obiektów (szafy na odzie�, tapczany, stoliki, krzes�a, szafki) jest skromne,
a cz�sto - wyeksploatowane. W obiektach w Kaliszu, Koninie, Wrze�ni, Z�otowie ze wzgl�du
na uchybienia stanu technicznego wydano 3 zalecenia i 1 decyzj� administracyjn�
zobowi�zuj�c� do usuni�cia nieprawid�owo�ci.
W stosunku do roku poprzedniego poprawie uleg� stan techniczny noclegowni PCK
w Kaliszu.
W noclegowni w Pile, w której przebywaj� matki z dzie�mi pobrano próbki wody ciep�ej
do badania w kierunku obecno�ci bakterii z rodzaju Legionella - wynik badania odpowiada�
zalecanym wymaganiom.
Pod koniec roku przeprowadzono wzmo�one kontrole sanitarne schronisk i innych obiektów dla
osób bezdomnych (o�rodków interwencji kryzysowych). W ramach tej akcji skontrolowano
równie� obiekty, które nie znajduj� si� w ewidencji powiatowych stacji sanitarno epidemiologicznych. W 10 obiektach stwierdzono nieprawid�owo�ci.
III.3. Hotele, motele, pensjonaty
W roku sprawozdawczym 2011 pod nadzorem Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej
znajdowa�o si� 369 obiektów. Skontrolowano 358 obiektów, co stanowi 97% (tj. 285 hoteli,
44 moteli, 29 pensjonatów).
Rys. 3. Odsetek skontrolowanych obiektów
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Na terenie miasta Poznania funkcjonuje 65 hoteli, w tym 50 z nich charakteryzuje si� bardzo
wysokim standardem.
Przedmiotem kontroli organów Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej w w/w obiektach
by� ogólny stan sanitarno - techniczny, post�powanie z bielizn� brudn� i czyst�, gospodarka
odpadami i nieczysto�ciami p�ynnymi, zaopatrzenie w �rodki czysto�ci.
Na terenie woj. wielkopolskiego zosta�o zakontraktowanych przez UEFA do obs�ugi turnieju
UEFA EURO 2012 siedem hoteli (z czego 5 w Poznaniu), tj. Hotel Sheraton, City Park,
Andersia Tower Hotel Management Sp. z o.o., Hotel NH i Hotel Ibis oraz Hotel Olandia
w Prusimiu (powiat mi�dzychodzki) i Hotel Remes w Opalenicy (powiat nowotomyski).
W obiektach tych przeprowadzono badania wody ciep�ej (pobranej z instalacji wewn�trznej),
w kierunku obecno�ci bakterii z rodzaju Legionella. Przekroczenie dopuszczalnej warto�ci
bakterii stwierdzono w 2 hotelach. Polecono dokonywanie przegl�du technicznego sieci
i

prowadzenie

okresowej

dezynfekcji

termicznej

oraz

zobowi�zano

w�a�cicieli

do przed�o�enia organom Pa�stwowej Inspekcji Sanitarnej wyników bada� potwierdzaj�cych
skuteczno�� podj�tych dzia�a� naprawczych.
W

trakcie

prowadzonych

kontroli,

s�u�by

sanitarne

zwraca�y

uwag�

w�a�cicielom

kontrolowanych obiektów na potrzeb� bada� wody ciep�ej w kierunku obecno�ci bakterii
z rodzaju Legionella w celu kontroli czy jako�� wody w obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia
osób korzystaj�cych z us�ug. Jedynie w 9 hotelach przedstawiono organom kontrolnym wyniki
badania wody ciep�ej, z czego w 8 potwierdzaj�ce w�a�ciw� jej jako��.
W porównaniu do roku ubieg�ego stan sanitarno - techniczny obiektów hotelarskich uleg�
poprawie. Stwierdzone uchybienia w czasie prowadzonych kontroli sanitarnych by�y usuwane
na bie��co. Trzy osoby winne zaniedba� w utrzymaniu porz�dku zosta�y ukarane mandatami
na ��czn� kwot� 500 z�. Wydane na podstawie 2 zalece� i 3 decyzji obowi�zki usuni�cia
nieprawid�owo�ci w 5 obiektach, które uzyska�y ocen� negatywn� w 2010 roku zosta�y
wykonane. Dzi�ki sta�emu nadzorowi sanitarnemu, w przeprowadzanych we w�asnym zakresie
pracach remontowo - modernizacyjnych oraz doposa�eniu obiektów w nowe meble
i sprz�t u�ytkowy stale podnoszony jest standard us�ug hotelarskich. Obiekty w wi�kszo�ci
s� dostosowane dla potrzeb osób niepe�nosprawnych dzi�ki podjazdom dla wózków
inwalidzkich oraz odpowiednio dostosowanym pomieszczeniom.
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Rys. 4. Pokój w hotelu w Obornikach Wlkp.

III.4. Kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne obiekty,
w których �wiadczone s� us�ugi hotelarskie
W 2011 roku zewidencjonowano 710 obiektów (21 kempingów, 1 dom wycieczkowy,
4 schroniska m�odzie�owe, 2 schroniska dla bezdomnych m��czyzn i kobiet, 27 pól
biwakowych, 655 innych obiektów, w których �wiadczone s� us�ugi hotelarskie.) Kontrol�
przeprowadzono w 507 obiektach, z czego 90% stanowi�y inne obiekty �wiadcz�ce us�ugi
hotelarskie, do których zaliczamy o�rodki wczasowo - turystyczne, zajazdy, go�ci�ce, hotele
pracownicze, domy noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne.
Rys. 5. Odsetek obiektów skontrolowanych
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