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10) drzwi do ust´pu i umywalni z natryskiem, wyposa-
˝one w szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a lub zwyk∏à
szyb´ zabezpieczonà obustronnie siatkà stalowà;

11) woda ciep∏a do umywalni i natrysku oraz do umy-
walki w ust´pie, w miar´ mo˝liwoÊci, doprowadzo-
na poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu od-
powiednio zabezpieczonym lub niedost´pnym dla
˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresz-
tu izolacyjnego;

12) na Êcianach korytarzy, obok drzwi pomieszczeƒ dla
˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresz-
tu izolacyjnego, zamocowane pó∏ki drewniane, s∏u-
˝àce do stawiania naczyƒ z posi∏kami;

13) pod∏ogi zmywalne, nienasiàkliwe, uniemo˝liwiajà-
ce poÊlizg.

8. W pomieszczeniach aresztu znajduje si´ równie˝
spis sprz´tu, a w pomieszczeniach dla ˝o∏nierzy odby-
wajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego
i w pomieszczeniach dla komendanta i profosów —
tak˝e regulamin wykonywania kary dyscyplinarnej
aresztu izolacyjnego i porzàdek dnia.

§ 5. Wojskowe areszty dyscyplinarne istniejàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, na podstawie
dotychczasowych przepisów, stajà si´ wojskowymi
aresztami dyscyplinarnymi w rozumieniu § 2.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

—————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r.
w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia, w których ˝o∏-
nierze odbywajà kar´ (Dz. U. Nr 61, poz. 667), które utraci-
∏o moc z dniem 30 wrzeÊnia 2002 r. na podstawie art. 8 usta-
wy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie
wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85,
poz. 925).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 16 paêdziernika 2002 r.

w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach. 

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania, jakim po-
winna odpowiadaç woda w kàpieliskach, cz´stotliwoÊç
pobierania próbek wody przez organy Paƒstwowej In-
spekcji Sanitarnej, metodyki referencyjne analiz i spo-
sób oceny, czy wody odpowiadajà wymaganym wa-
runkom, oraz sposób informowania ludnoÊci o jakoÊci
wody w kàpieliskach. Wymagania okreÊlone w rozpo-
rzàdzeniu stosuje si´ do kàpielisk morskich i Êródlàdo-
wych zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyj-
nie.  

§ 2. Woda w kàpieliskach powinna odpowiadaç wy-
maganiom okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia. 

§ 3. 1. Ustala si´ minimalnà cz´stotliwoÊç pobiera-
nia próbek wody w kàpieliskach, w okresie od dnia
1 kwietnia do dnia 30 wrzeÊnia co 2 tygodnie, z zastrze-
˝eniem ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku kàpielisk Êródlàdowych badania
próbek wody po raz pierwszy w danym roku  przepro-
wadza si´ 14 dni przed rozpocz´ciem sezonu. W∏aÊci-
ciel (zarzàdca) kàpieliska zawiadamia pisemnie paƒ-
stwowego powiatowego inspektora sanitarnego o pla-
nowanym terminie rozpocz´cia sezonu. 

3. Próbki wody z kàpielisk wy∏àczonych z kàpieli
w latach poprzednich przez okres d∏u˝szy ni˝ dwa ko-
lejne lata nale˝y pobieraç z dwukrotnie wi´kszà cz´sto-
tliwoÊcià ni˝ okreÊlona w ust. 1.

4. Je˝eli badania próbek wody w latach poprzed-
nich wykaza∏y, ˝e wartoÊci wskaêników bakteriologicz-
nych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadaç
woda w kàpieliskach, sà korzystniejsze ni˝ okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, paƒstwowy woje-
wódzki inspektor sanitarny na wniosek paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego lub  w∏aÊciciela
(zarzàdcy) kàpieliska mo˝e wyraziç zgod´ na zmniej-
szenie o po∏ow´ cz´stotliwoÊci  pobierania próbek wo-
dy do badania okreÊlonej w ust. 1.

§ 4. 1. Próbki wody do badania pobiera si´ w kàpie-
liskach:

1) je˝eli d∏ugoÊç pla˝y kàpieliska nie przekracza 1,5 km
— co najmniej w 2 miejscach, w których wyst´pu-
je najwi´ksze dzienne zag´szczenie kàpiàcych si´
osób;

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).
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2) je˝eli d∏ugoÊç pla˝y kàpieliska wynosi wi´cej ni˝
1,5 km — w miejscach okreÊlonych w pkt 1 oraz
dodatkowo — w miejscach odleg∏ych nie wi´cej ni˝
750 m od miejsc okreÊlonych w pkt 1.

2. W razie podejrzeƒ dotyczàcych zanieczyszczenia
wody w kàpielisku, a w szczególnoÊci w przypadku
awaryjnych zrzutów Êcieków lub gwa∏townych zmian
atmosferycznych, liczba miejsc pobierania próbek wo-
dy powinna byç zwi´kszona w stosunku do okreÊlo-
nych w ust. 1, a w kàpieliskach zorganizowanych na
wodach p∏ynàcych  — próbki wody powinny byç po-
bierane równie˝ z miejsc powy˝ej kàpielisk. W takich
przypadkach zakres badaƒ fizykochemicznych powi-
nien byç rozszerzony o parametry okreÊlone w za∏àcz-
niku nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Liczb´ miejsc pobierania próbek wody ka˝dora-
zowo, indywidualnie dla poszczególnych kàpielisk,
ustala paƒstwowy powiatowy inspektor sanitarny. 

4. Próbki wody pobiera si´ z g∏´bokoÊci 30 cm pod
powierzchnià wody, z wyjàtkiem próbek do oznaczania
oleju mineralnego, które pobiera si´ z powierzchni wo-
dy.

§ 5. 1. Badania mikrobiologiczne wody w kàpieli-
skach obejmujà okreÊlenie:

1) liczby bakterii grupy coli typu ka∏owego, ogólnej
liczby bakterii grupy coli w 100 ml wody — ozna-
czanych metodà probówkowà (NPL) lub metodà
filtrów membranowych (FM);

2) liczby paciorkowców ka∏owych w 100 ml wody
w tych kàpieliskach, w których wyniki kontroli
wskazujà na mo˝liwoÊç ich wyst´powania w liczbie
przekraczajàcej dopuszczalne wartoÊci lub je˝eli ja-
koÊç wody uleg∏a pogorszeniu — oznaczanej meto-
dà probówkowà (NPL) lub metodà filtrów membra-
nowych (FM); 

3) obecnoÊci pa∏eczek Salmonella w 1 l wody — ozna-
czanej metodà filtrów membranowych (FM)
z wst´pnym namna˝aniem w pod∏o˝u p∏ynnym
i posiewem na pod∏o˝e ró˝nicujàco selektywne
(FM + RS).

2. Badania fizykochemiczne obejmujà oznaczenie:
odczynu, barwy, zapachu, olejów mineralnych, sub-
stancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczysto-
Êci, osadów oraz, je˝eli istnieje tendencja do eutrofi-
zacji wody, dodatkowo: azotu ogólnego, azotu amono-
wego, azotu azotanowego, fosforanów — metodami
wymienionymi w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdze-
nia.

3. W przypadku gdy jakoÊç wody uleg∏a pogorsze-
niu, badania mikrobiologiczne obejmujà badania na
obecnoÊç enterowirusów w 10 l wody, okreÊlonych
metodà polegajàcà na zag´szczeniu próbki wody po-
przez filtracj´, flokulacj´ lub odwirowanie i hodowli ko-
mórkowych (Z + HK) lub metodà zag´szczenia i zasto-
sowania techniki PCR (badania genetyczne: Z + PCR);

badania fizykochemiczne tej wody obejmujà oznacze-
nie cyjanków oraz metali ci´˝kich: arsenu, kadmu,
chromu, o∏owiu, rt´ci — metodami spektrometrii
UV/VIS lub atomowej spektrometrii absorpcyjnej,
zgodnie z za∏àcznikiem nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Zakres badaƒ mo˝e byç ograniczony do wskaêni-
ków pochodzàcych ze êród∏a pogorszenia jakoÊci wody
w kàpielisku.

§ 6. 1. Woda w kàpielisku odpowiada warunkom
okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, je˝e-
li w wyniku badania próbek wody pobranej zgodnie
z § 3 i 4 stwierdza si´, ˝e odpowiada ona wymaganym
wskaênikom i parametrom:

1) w co najmniej 80% próbek — w zakresie wskaêni-
ków liczby bakterii grupy coli i bakterii grupy coli
typu ka∏owego;

2) w co najmniej 95% próbek — w zakresie pozosta-
∏ych wskaêników i parametrów, pod warunkiem ̋ e:

a) w co najwy˝ej 5% próbek, które nie odpowiada-
jà wymaganym wskaênikom i parametrom, wo-
da nie wykazuje odchyleƒ od podanych najwy˝-
szych wartoÊci dopuszczalnych wskaêników
i parametrów nie wi´cej ni˝ w 50%, z wyjàtkiem
pH, tlenu rozpuszczonego i wskaêników bakte-
riologicznych,

b) kolejne próbki wody pobierane zgodnie z § 3 i 4
spe∏niajà warunki okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

2. Przy obliczaniu procentu próbek nie bierze si´
pod uwag´ odchyleƒ od najwy˝szych dopuszczalnych
wartoÊci, je˝eli sà one skutkiem powodzi, innych kata-
strof naturalnych lub anomalii pogodowych.

§ 7. W przypadku wydania przez organy Paƒstwo-
wej Inspekcji Sanitarnej orzeczenia o nieprzydatnoÊci
wody do kàpieli w kàpielisku, paƒstwowy powiatowy
inspektor sanitarny powiadamia pisemnie o wydanym
orzeczeniu w∏aÊciciela (zarzàdc´) kàpieliska i jednostk´
samorzàdu terytorialnego, w∏aÊciwà ze wzgl´du na
miejsce po∏o˝enia kàpieliska, oraz u˝ytkowników kà-
pieliska — w formie komunikatu w lokalnych Êrodkach
przekazu.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
z dnia 4 wrzeÊnia 2000 r.  w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadaç woda do picia i na potrzeby go-
spodarcze, woda w kàpieliskach, oraz zasad sprawo-
wania kontroli jakoÊci wody przez organy Inspekcji Sa-
nitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937) w zakresie uregulowa-
nym niniejszym rozporzàdzeniem.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 16 paêdziernika 2002 r.
(poz. 1530)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA W KÑPIELISKACH
(BADANIA PODSTAWOWE)
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Za∏àcznik nr 2

WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA W KÑPIELISKACH
(BADANIA ROZSZERZONE)


