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Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 1O4, ań. 108 ań. 130 § 3
ustawy z dnia 14 czerwca'1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z2018 r., poz.2096
z pożn, zm.), ań. 27 ust. 1 ań,. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t, j. Dz, U.z2019 r., poz. 59), ań, 33 ust. 3 ustawy zdnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu orazzwalczaniu
zakażen i chorob zakażnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z poźn. zm.), § 2,1 oraz zał. nr 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz.2016), po przeprowadzeniu kontroli jakości wody ciepłej
pobranej z natrysków w Krytej Pływalni przy ul. Robotniczej 68 w Elblągu, opisanej w protokole
HK,4411.2.61,2019.DK.1 z dnia 03.06.2019 r., oraz na podstawie Sprawozdań z badania Nr L/OBW-
9051.21236-23812019, otrzymanych w dniu 17 ,06,2019 r. z WSSE w Olsztynie, Laboratorium w Elblągu

sTW!ERDZA
Brak pzydatności wody ciepłej ze względu na bardzo wysokie skazenie sieci wodnej bakteriami z rodzaju

Legionella w ilości:
9 800, >10 000 jtk/100 ml,

w natryskach w Krytej Pływalniw EIblągu przy ul. Robotniczej 68, 82-300 Elbląg

NAKAzUJE

Natychmiast wyłączyć z eksploataĄi urządzenia i instalacje wody ciepłej
Podjąc działania zmierzające do redukcji liczby bakterii z rodzaju Legionetla do wańości
określonej w zał. nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz, U. z 2015 r. poz.2016), t j.
liczby bakterii ponizej 100 jtk/100 ml (ednostka tworząca kolonię),
Ustalió przyczynę zanieczyszczenia sieci wody ciepłej bakteriami z rodzaju Legionella oraz
podjąc kroki zapewniające ochronę sieci przed tymi bakteriamiw przyszłości.
Poinformowac Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu o zamiarze
uruchomienia urządzeń i instalacji wody ciepłej i przedstawić wyniki badania wody
potwierdzające spełnienie przez niąw/w norm,

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie ań. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku
z art. 27 ust. 2 ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to
niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UzAsADNlEN!E
Zgodnie z ań. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r, o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t, j. Dz, U.z2019 r. poz.59) organy Państwowej lnspekcji Sanitarnej sprawująbieżący nadzór nad higieną
środowiska, w tym: wodami i innymi elementami środowiska.
Zgodnie z arl. 25 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w ramach prowadzonego nadzoru państwowy inspektor sanitarny
pobiera probki wody do analiz laboratoryjnych. Zgodnie z ań. 27 ust. 1 państwowy inspektor sanitarny,
w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje w drodze decyĄi
usunięcie stwierdzonych uchybień, a gdy naruszenia te (ań. 27 ust. 2) spowodowały bezpośrednie
zagrożenie zdrowia lub zycia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje m. in. zamknięcie obiektu
uzyteczności publicznej , przy czym w takim wypadku decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu,
Zarządzający pływalniązgodniez § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia 9listopada 2015
r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U, z 2015 r. poz. 2016)
dokonuje ,,systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z
harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w
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przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni i w terminie
do 3 dni roboczych przekazuje właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań wraz
ze wskazaniem podejmowanych działan naprawczych w zakresie dotyczącym parametrow określonych
wzałącznikachli2dorozporządzenia".Zgodnienatomiastz§4pkt4przedmiotowegoaktuprawnego
właściwy państwowy inspektor sanitarny przed dokonaniem zbiorczej rocznej oceny dokonuje analizy
parametrów jakościwody, pobranej przez organy lnspekcji Sanitarnej, przed jej wydaniem,
Ań.37 ustawy zdnia14marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (t. j Dz.U.z2019 r, poz.59),
określa, ze w postępowaniu przed organami Państwowej lnspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy kodeksu
postepowania administracvineqo. Zgodnie z art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego oraz art,.27 ust,2 ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej, w pzypadku
gdy nieprawidłowości stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyĄę należy wydaó z rygorem
natychm iastowej wykonalności.
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działan
mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Okoliczności, o których nizej mowa, uprawniają organ
na stosowanie odstępstwa od zasady określonej w ań. 10 § 1 K,p,a., mowiącej o obowiązku zapewnienia
stronom czynnego udziału w kazdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią ań, 10 § 2 K.p,a. organ
może pominąó tą zasadę, w przypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu
na bezpieczeństwo dlażycia i zdrowia ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wystąpienia ponadnormatywnej
ilości bakterii rodzaju Legionella w wodzie ciepłej.
Według załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz, U. z2015 r. poz,2016), woda jest w pełni bezpieczna
dla zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania.
W dniu 15,06.2019 r. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu otrzymał zgłoszenie
telefonicznie natomiast w dniu 17.06.2019 r. sprawozdania z badan drogą elektroniczną z Wojewodzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, dot. pogorszenia wskaźnikowych
parametrów mikrobiologicznych wody ciepłej pochodzącej z natrysków. Po analizie sprawozdan z badan
wody stwierdzono, że w pobranych do badań w dn.03.06.2019 r. probkach wody, stwierdzono wodzie
pochodzącej z natryskow w obecnośó bakterii zrodzalu Legionella w ilości 9800, >10 000 jtk/100 ml,
w Krytej Pływalni w Elblągu. Powyzsze stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku Nr 1

rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia 9listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó
woda na pływalniach (Dz. U. z2015 r, poz.2016).
Zgodnie z wymaganiami mikrobiologicznymi, określonymi w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. z2015 r. poz.2016),, nĄwyższa dopuszczalna wańośó liczby bakterii z rodzĄu Legionella musi byó
mniejsza od 100 komórek w 100 ml wody. W budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach
uzyteczności publicznej, w których w trakcie ich uzytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny,
pałeczki Legionella sp. powinny byó w ilości ponizej 100 jtk, w próbce wody o objętości ,100 ml,

Rezerwuarem bakterii z rodzĄu Legionella są naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, gorące żrodła
lecznicze, a nawet wilgotna ziemia. Miejscem szczególnie szybkiego wzrostu liczby tych bakterii
są instalacje wodne, klimatyzacyjne, wodne urządzenia kąpielowe (prysznice, wanny perełkowe, wirowe)
i balneologiczne, myjnie, szpitalne inhalatory i klimatyzatory.

Doskonałe warunki dla rozwoju bakterii z rodzaju Legionella istnieją w instalacjach wody ciepłej,
zbiornikach do jej magazynowania, kurkach czerpalnych, sitkach prysznicowych itp. Legionella wchodzi
w skład biofilmu tworzącego się na stykających się z wodą wewnętrznych powierzchniach materiałow,
z których wykonane są przewody i instalacje.

Żrodłem zakażenia ludzi jest aerozol wodno-powietrzny, zawierający bakterie z rodzĄu Legionella.
Wdychane powietrze zawierĄące pył wodny z zawieszonymi w nim bakteriami po przedostaniu się
do pęcherzyków płucnych, może byc przyczyną zachorowań ludzi na chorobę legionistów. Szczególnie
niebezpieczna jest postaó płucna tej choroby powodująca liczne powikłania i w przypadku 10 - 20 %
chorych z lozpoznaniem legionellozy kończąca się zgonem chorego. lnhalacyjny charakter zakażen
bakteriami z rodzĄu Legionella stwarza koniecznośó monitorowania występowania tych mikroorganizmów
w urządzeni ach wytwa rzający ch ae rozo l wod n o-powi etrzn y.

W przypadku zasiedlenia instalacji wodociągowej pałeczkami Legionella i realnego zagrozenia
zakażenia ludzi, niezbędne jest prowadzenie działan mających na celu ograniczenie ich występowania
i namnazania poprzez kontrolę czynników sprzyjających rozwojowi bakterii przez procesy czyszczenia
i dezynfekcji. Obecnośc znacznych ilości bakterii chorobotwórczych z rodzaju Legionella w wodzie może
stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia łudzi; zgodnie z ań. 108 kpa organ w takim
przypadku może wydać decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności,



W związku z powyzszym w celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze
bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z natrysków w Krytej Pływalni pzy ul. Robotniczej 68
w Elblągu, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu orzekłjak w sentencji.

pouczenie

Uprzedza się stronę, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, lub braku
informacji o ich wykonaniu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone w ań. 1a, pkt 12,
p-pkt b ustawy z17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t, j. Dz. U.z2018 r,

poz. 1314 z pożn" zm.)"
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego

Państwowego Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwoch egzemplarzach za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni
od otrzymania niniejszej decyĄi. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania, o ktorym mowa powyzej, Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję
ostateczną i prawomocną z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego
prawa.
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