
            Elbląg, 01.08.2019 r. 
 
 
HK.4411.2.106.2019.AD.13 
 

       P.H.U. „BONA” Zbigniew Gwoździewicz 
        Kadyny 31 
        82-340 Tolkmicko 
 
                                                                                                               
 

Decyzja 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 155 § Kpa (t. j. Dz. U.  
z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 
 

uchyla 
 

decyzję Nr 8, z dnia 19.07.2019 r., znak: HK.4411.2.106.2019.WK.4, w sprawie braku przydatności wody 
do kąpieli w jacuzzi w Hotelu „Srebrny Dzwon” w Kadynach 

 
 

Uzasadnienie 
 
 W dniu 22.07.2019 r. pobrana została do badań, w ramach kontroli wewnętrznej P.H.U. „BONA”, 
Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, próbka wody z jacuzzi, w Hotelu „Srebrny 
Dzwon” w Kadynach. Analizy wykonano w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie 
Laboratorium w Elblągu, posiadającym akredytację PCA Nr AB 618. Strona w dniu 31.07.2019 r. drogą 
elektroniczną przesłała wniosek o uchylenie decyzji Nr 8 z dnia 19.07.2019 r. załączając Sprawozdanie 
z w/w badań (Sprawozdanie z badań nr L/OBW-9051.3/839z/2019 z dnia 24.07.2019 r.), które 
potwierdziło, że woda w próbce, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów 
mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym załączniku 1 
i w części B załącznika nr 2 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) i jest przydatna 
do kąpieli. 
 W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że decyzja 
Nr 8 z dnia 19.07.2019 r. stwierdzająca brak przydatności wody do kąpieli w jacuzzi w Hotelu „Srebrny 
Dzwon” w Kadynach, stała się bezprzedmiotowa. Za uchyleniem tej decyzji przemawia więc słuszny 
interes strony - P.H.U. „BONA”, Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, a także (przede 
wszystkim) interes społeczny. 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach 
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni 
od otrzymania niniejszej decyzji. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, 
o którym mowa powyżej. Zrzeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną 
z dniem doręczenia do PPIS w Elblągu oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. adresat 
2. WSSE w Olsztynie (e-mail) 
3. a/a 


