
Elbtąg , 27 .09.2019 r.

Marian kaczmarek
Kadyny Folwark Hotel & SPA
Kadyny 1 8
82-340 Tolkmicko

Decy4a

w EIblągu na podstawie ań. 155 Kpa (t, j. Dz. U.

uchyla

decyzję Nr 9, z dnia 9.08.2019 r,, znak,, HK.4411.2,93.201g.WK.13, w sprawie braku pzydatności wody
do kąpieli w niecce basenowej w Hotelu,,Kadyny Folwark Hotel & SPA'w Kadynach

uzasadnienie

W dniu 2'1.08.2019 r. pobrana została do badań, w ramach kontroli wewnętżnej jakości wody
wykonanej przez Mariana Kaczmarka ,,Folwark Kadyny Hotel & sPA', Kadyny 18, 82-340 Tolkmicko,
próbka wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz próbka wody z niecki
basenowej, w hotelu ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA" w Kadynach. Analizy wykonano w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym akredytację PCA
Nr AB 6'18, Strona w dniu 23.08.20'19 r. drogą elektroniczną pżesłała wniosek o uchylenie decrzji Nr 9
z dnia 9,08.2019 r., załączĄąc w dniu 29.08.2019 r. Sprawozdania z badań jakości wody basenowej
w zakresie mikrobiologicznym (Sprawozdania z badań nr L/oBW-9051.936z - 937z]2019 z dnia
23.08.20'19 r.), które potwierdziĘ, że woda w próbkach, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych
parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr,|
rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z2015 r, poz,2016),

Natomiast analiza wyników badań próbek wody pobranych z ww. obiektu, w dniu 29.08.2019 r,
wykazała nadal utrzymującą się ponadnormatywną wańość mętności, zarówno w niecce basenowej jak
iw wodzie wprowadzanej do niecki z systemu cyrkulacji, oraz obecność baldlerii Escheńchia coli
w niecce basenowej. W związku z powyższym decyzję nr 9 stwierdzającą brak pżydatności wody do
kąpieli w niecce basenowej w ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA' w Kadynach 'l8, gm. Tolkmicko,

*, utżymano W mocy.
W dniu 18.09.2019 r. pobrane zostały ponownie do badań, w ramach kontroli wewnętrznej

jakości wody wykonanej przez Mariana Kaczmarka ,,Folwark Kadyny Hotel & sPA', Kadyny ,l8, 82-340
Tolkmicko, próbki wody: wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji oraz z niecki
basenowej, W hotelu ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA" w Kadynach. Analizy wykonano
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym
akredytację PCA Nr AB 618. Strona w dniu 26.09,2019 r. przesłała Sprawozdania z badań jakości wody
basenowej (Sprawozdania z badań nr L/oBW-9051 .10uz - 1035z12019 z dnia 23.09.2019 r.), które
potwierdziły, że woda w próbkach, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów
mikrobiologicznych oraz w zakresie poziomu mętności odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym
W załączniku nr 1 izałączniku nr 2 część B rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U. z 20'15 r. poz. 2016).

Pzedstawione sprawozdania z ww. wyników badań potwierdziły, że zbadana woda basenowa
jest przydatna do kąpieli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu uznał, że decyĄa
Nr 9 z dnia 9.08.2019 r. stwierdzająca brak pżydatności wody do kąpieli w niecce basenowej w hotelu
Kadyny Folwark Hotel & SPA w Kadynach, stała się beżpzedmiotowa. Za uchyleniem tej decyzji
przemawia więc słuszny interes strony - Marian Kaczmarek ,,Kadyny Folwark Hotel & SPA', Kadyny 18,
82-340 Tolkmicko, a także (przede wszystkim) interes społeczny.

Panstwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
z2018 r,, poz. 2096 z pożn. zm.)
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pouczenie

Od niniejszej decyzji pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego lnspeKora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplarzach
za pośrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni
od otzymania niniejszej decyzji,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania pzysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania,
o Kórym mowa powyżej. Zżec,zenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną
z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zze'c,zeniu się tego prawa.
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