
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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d) oceny możliwości rozmnożenia makroalg i/ lub fitoplanktonu;

e) jeżeli ocena na mocy lit. b) wykazuje, że istnieje ryzyko krótkotrwałych zanieczyszczeń, następujących
informacji:

— przewidywany charakter, częstotliwość oraz czas trwania spodziewanego krótkotrwałego zanieczy-
szczenia,

— szczegóły wszelkich pozostałych przyczyn zanieczyszczenia, włączając podjęte środki zarządzania
oraz harmonogram eliminacji tych przyczyn,

— środki zarządzania podjęte w przypadkach występowania zanieczyszczenia krótkotrwałego wraz
z określeniem podmiotów odpowiedzialnych za podjęcie takich działań i szczegółów dotyczących
kontaktu z nimi;

f) lokalizacji punktu kontroli.

2. W przypadku wód w kąpieliskach, zaklasyfikowanych jako wody „dobre”, „dostateczne” lub „niedosta-
teczne”, profil wody w kąpielisku należy poddawać regularnemu przeglądowi, w celu oceny, czy którykol-
wiek z aspektów wymienionych w ust. 1 uległ zmianie. W razie konieczności należy go aktualizować.
Częstotliwość oraz zakres przeglądów należy określić na podstawie charakteru oraz znaczenia zanieczy-
szczeń. Jednakże przeglądy te powinny być zgodnie z postanowieniami zawartymi w poniższej tabeli
i następować co najmniej z częstotliwością tam określoną.

Klasyfikacja wody w kąpielisku Dobra Dostateczna Niedostateczna

Przeglądów należy dokonywać co najmniej raz na 4 lata 3 lata 2 lata

Aspekty podlegające przeglądowi
(litery ust. 1)

a) — f) a) — f) a) — f)

W przypadku wód w kąpieliskach wcześniej zaklasyfikowanych jako „doskonałe”, profile wody w kąpielisku
należy poddać przeglądowi, oraz, jeśli to konieczne, aktualizować jedynie wówczas, gdy klasyfikacja zostanie
zmieniona na „dobrą”, „dostateczną” lub „niedostateczną”. Przegląd powinien objąć wszystkie aspekty
wymienione w ust. 1.

3. W przypadku istotnych prac budowlanych lub istotnych zmian w infrastrukturze kąpieliska lub w jego
sąsiedztwie, profil wody w kąpielisku należy aktualizować przed rozpoczęciem następnego sezonu kąpielo-
wego.

4. Informacje określone w ust. 1 lit. a) i b) należy przedstawić na szczegółowej mapie.

5. Jeżeli właściwy organ uzna to za stosowne, możliwe jest dołączenie innych istotnych informacji.

ZAŁĄCZNIK IV

KONTROLE WODY W KĄPIELISKU

1. Należy pobrać jedną próbkę krótko przed rozpoczęciem każdego sezonu kąpielowego. Z zastrzeże-
niem postanowień ust. 2 należy pobrać i analizować nie mniej niż cztery próbki na sezon kąpielowy uwz-
ględniając powyższą próbkę dodatkową.

2. Jednakże, należy pobrać i analizować jedynie trzy próbki na sezon kąpielowy w przypadku kąpieliska:

a) w którym sezon kąpielowy nie przekracza 8 tygodni; lub

b) które jest położone w regionie podlegającym szczególnym ograniczeniom geograficznym.

3. Terminy pobierania próbek są rozłożone na cały sezon kąpielowy, przy czym przerwa pomiędzy nimi
nie przekracza jednego miesiąca.

4. W przypadku zanieczyszczenia krótkotrwałego, należy pobrać dodatkową próbkę w celu potwierdze-
nia zakończenia jego występowania. Ta próbka nie może być częścią zestawu danych o jakości wody
w kąpielisku. Jeżeli konieczne jest zastąpienie pominiętej próbki, należy pobrać dodatkową próbkę 7 dni
po ustaniu krótkotrwałego zanieczyszczenia.
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