
DLA WÓD PRZYBRZEŻNYCH I PRZEJŚCIOWYCH

A B C D E

Parametr Jakość
doskonała

Jakość
dobra

Jakość
dostateczna Referencyjne metody analizy

1 Enterokoki jelitowe (jtk/100 mL) 100 (*) 200 (*) 250 (*) ISO 7899-1 lub ISO 7899-2

2 Escherichia coli (jtk/100 mL) 250 (*) 500 (*) 550 (*) ISO 9308-3 lub ISO 9308-1

(*) oparte na ocenie 95 percentyla. Zob. załącznik II.

ZAŁĄCZNIK II

OCENA ORAZ KLASYFIKACJA WODY W KĄPIELISKU

1. JAKOŚĆ NIEDOSTATECZNA

Wody w kąpieliskach należy klasyfikować jako „niedostateczne”, jeżeli, w zestawie danych o jakości wody
w kąpielisku za ostatni okres oceny, wartości percentyla dla wyliczenia mikrobiologicznego są gorsze od
wartości dla jakości „dostatecznej”, określonych w załączniku I, kolumna D.

2. JAKOŚĆ DOSTATECZNA

Wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dostateczne”:

1) jeżeli, w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny, wartości percentyla dla
wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż wartości „jakości dostatecznej” określone
w załączniku I, kolumna D; oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić zanieczyszczenia krótkotrwałe, pod warunkiem, że:

i) podejmowane są właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania
oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się poprzez ostrzeżenia lub, gdy jest to
konieczne, zakaz kąpieli;

ii) podejmowane są właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia, oraz wyelimino-
wania przyczyn zanieczyszczenia; oraz

iii) liczba próbek pominiętych zgodnie z art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie zanieczyszczeń krót-
kotrwałych podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek
przewidzianych w harmonogramie kontroli ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna
próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego która z tych liczb jest większa.

3. JAKOŚĆ DOBRA

Wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dobre”:

1) jeżeli, w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny, wartości percentyla dla
wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż wartości „jakości dobrej”, określone
w załączniku I, kolumna C; oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić zanieczyszczenia krótkotrwałe, pod warunkiem, że:

i) podejmowane są właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania
oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się poprzez ostrzeżenia lub, gdy jest to
konieczne, zakaz kąpieli;

ii) podejmowane są właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia, oraz wyelimino-
wania przyczyn zanieczyszczenia; oraz

iii) liczba próbek pominiętych zgodnie z art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie zanieczyszczeń krót-
kotrwałych podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek
przewidzianych w harmonogramie kontroli ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna
próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego która z tych liczb jest większa.

C 92 E/76 PL 20.4.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 10 maj 2005



4. JAKOŚĆ DOSKONAŁA

Wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „doskonałe”:

1) jeżeli, w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny, wartości percentyla dla
wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż wartości „jakości doskonałej”, określonej
w załączniku I, kolumna B; oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić zanieczyszczenia krótkotrwałe, pod warunkiem, że:

i) podejmowane są właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania
oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu kąpiących się poprzez ostrzeżenia lub, gdy jest to
konieczne, zakaz kąpieli;

ii) podejmowane są właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia, oraz wyelimino-
wania przyczyn zanieczyszczenia; oraz

iii) liczba próbek pominiętych zgodnie z art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie zanieczyszczeń krót-
kotrwałych podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek
przewidzianych w harmonogramie kontroli ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna
próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego która z tych liczb jest większa.

UWAGI

(a) „okres ostatniej oceny” oznacza cztery ostatnie sezony kąpielowe lub, wodpowiednich przypadkach,
okres określony w art. 4 ust.2 lub 4.

(b) Na podstawie obliczenia percentyla log10 funkcji normalnej gęstości prawdopodobieństwa danych
mikrobiologicznych uzyskanych z danej wody w kąpielisku, wartość percentyla oblicza się
w następujący sposób:

i) Należy przyjąć wartość log10 wszystkich wyliczeń bakterii w sekwencji danych podlegających wyli-
czeniu. (W przypadku uzyskania wartości 0, należy w zamian przyjąć wartość log10 minimalnej
granicy wykrywalności użytej metody analitycznej).

ii) Należy wyliczyć średnią arytmetyczną wartości log10 (μ).

iii) Należy wyliczyć odchylenie standardowe wartości log10 (σ).

Górny punkt 95 percentyla funkcji gęstości prawdopodobieństwa danych uzyskiwany jest
z następującego równania: górny 95 percentyl = antylogarytm (μ + 1.65 σ).

(c) „Gorsze” oznacza: o wyższej wartości koncentracji wyrażone w jtk/100 ml.

(d) „Lepsze” oznacza: o niższej wartości koncentracji wyrażone w jtk/100 ml.

ZAŁĄCZNIK III

PROFIL WODY W KĄPIELISKU

1. Profil wody w kąpielisku określony w art. 6 powinien składać się z:

a) sporządzonego zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2000/60/WE opisu cech fizycznych, geograficz-
nych i hydrologicznych wody w kąpielisku, które są istotne do celów niniejszej dyrektywy, oraz innych
wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, która mogłaby być źród-
łem zanieczyszczeń;

b) rozpoznawania oraz oceny przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku
oraz niekorzystnie wpływać na stan zdrowia kąpiących się;

c) oceny możliwości rozmnożenia sinic;
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