
Elbląg ,22.06.2018 r.

HK.441 1,2,86.20 1 8.WK.6

Decyzja

Pańslwowy Powialowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 154 'l i 2 Kpa (t. j. Dz. U.
z 2017 r. , poz. 1257 z póżn. zm.)

uchyla

decYzję Nr 10 z dnia 'l8.06.2018 r., znak: HK,44'l1.2.86.2018.WK.4, w sprawie braku pzydatności wody
do kąpieli w niecce basenowej w Hotelu 

"Kadyny 
Folwark Hotel & sPA', Kadyny ,l8, gm. iolkmicko

uzasadnienie

W dniu 13.06.2018 r. pobrana została do badań, w ramach kontroli wewnętznej ,Kadyny Folwark
Hotel & SPA" Marian Kaczmarek, Kadyny 18,82-340 Tolkmicko, próbka wody wprowldzaĘ do niecki
basenowej z systemu cyrkulacji oraz z niecki basenu w Hotelu ,,Kidyny Folwirk Hotel & SPA". Analizy
wykonano w WSSE w olsztynie, Laboratorium w Elblągu, posiadającim akredytację PCA Nr AB 61 i.
Sprawozdania z Ww badań (Sprawozdania: nr UOBW-905,1.3t6g5łŻÓ,l8, nr uósW:sost.3l6g6zt2o18
z badania wodY z dnia 21.06.20 .18 r-), pzedłoźony ch pzez stronę do Powiatowej stacji sanitarno-

gu w dniu 22,06.20'18 r, wykazaĘ, źe jakość wody w próbkach, opisanych jak
nYch Parametrów mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom' sanit-arnym,
nr 1 rozPoządzenia Ministra Zdrowia z dnia g listopada 2015 r. w sprawie

Wymagań, jakim powinna odpowiadać Woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r, poz,20,16) ijest pzldatna
do kąpieli.

_ . , _ W zwillku z powyŻszym, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitamy W Elblągu uznał, że decyĄa
Nr 'l0 z dnia 'l8,06.2018 r. stwierdzająca brak pzydatności wody do t<ąpiói w nieóóe basenu w Hotelu
,,KadYnY Folwark Hotel & SPA"r stała się bezpżedmiotowa, Za uchybńiem tej decyzji pzemawia więc
9|u_sznv interes strony - ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA" Mariań Kaczmaiek, kdoyny ra, az-sio
Tolkmicko, a także (przede wszystkim) interes społeczny.

pouczenie

_. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplazaóh
za poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu W terminie 14 dni od
otzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo do zzeczenia się odwołania,
9 |tOrVT mowa _PowYżej. Zzeęenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i priwomocną z
dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zzeczeniulię tegó iiawa. ,"
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