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P.H.U.,,BONA" Zbigniew Gwoździewicz
Kadyny 31
82-340 Tolkmicko

DECYZJA Nr 13

Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny w Elblągu na podstawie ań. 1o4, ań, 108 oraz ań. 13o 3
ustawy z 14 czeN,rca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.), art. 27 ust. 1 i ań. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U.
z 2019 l. poz. 59), ań, 33 ust. 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalęaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1239) olaz 2.'l oraz zał. nr 1 do rozpożądzenia Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na płwalniach (Dz, U. z2O15 r.
poz,2016), na podstawie otzymanego zgłoszenia P,H.U. ,,BoNA'zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82_340
Tolkmicko, dot. pogorszenia parametróW wskaźnikowych mikrobiologicznej jakości wody basenowej w jacuzzi,
jak róWnież po analizie załączonego plzy tym zgłoszeniu sprawozdania z badań laboratoryjnych próbki Wody,
pobranej z jacuzzi pzez próbkobiorĘ Hotelu ,,srebrny Dzwon" w Kadynach w dn. 03.,l0.2019 r., w ramach
wewnętznej kontroli jakości Wody (sprawozdanie z badań nr UoBW-9051.3/1o81z]2o19 z dnia
07.10.2019 r., wykonane w WSSE Laboratorium w Elblągu - wpływ drogą elektroniczną w dniu 08.,l0.2019 r.)

sTWERDzA

brak pzydatności wody do kąpieli w jacuzzi
w Hotelu ,,Srebrny Dzwon" w Kadynach

ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego Wody baKeriami Pseudomonas aeruginosa
i ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 36oC w wodzie z jacuzzi

NAKAZUJE

1, WyłączyĆ jacuzzi z użytkowania do czasu uzyskania Wyników jakości wody zgodnych z załąenikiem nr 1

do rozpoządzenia Ministra Zdro\ ia z dnia g listopada 2015 r., w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach.

2. Poinformować Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Elblągu o zamiaże uruchomienia
jacuzzi i pżedstawió wyniki badania Wody potwierdzające spełnienie przez nią W^^, norm.

Decyzji niniejszej nadaje się na podstawie ań. 'l08 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku
z aft, 27 ust. 2 ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej rygor natychmlastowej wykonalności, Jest to
niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego.

UzAsADNlENlE

Zgodnie z ań. 4, ust. 1 pK 'l ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej
(t. j. Dz, U. z 2019 r, poz. 59) organy Państwowej lnspekcji Sanitarnej sprawują bieżący nadzól nad higieną
środowiska, W tym: Wodami i innymi elementami środowiska.
Zgodnie z ań, 25 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w ramach prowadzonego nadzoru państwowy inspektor sanitarny
pobiera próbki wody do analiz laboratoryjnych. zgodnie z aft. 27 ust. 1 państwowy inspektor sanitarny,
w pzypadku stwierdzenia naruszenia Wymagań higienicznych i zdrowotnych nakazuje w drodze decyzji
usunięcie stwierdzonych uchybień, a gdy naruszenia te (ań.27 ust. 2) spowodowały bezpośrednie zagrożenie
zdrowia lub życia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje m, in. zamknięcie obiektu użyteczności
publicznej, pzy czym w takim Wypadku decyzje podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
zażądzający pływalnią zgodnie z 3 ust. 1 pK 3 rozpoządzenia Ministra Zdrwia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 l, poz. 2016)
dokonuje ,,systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodniez harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo
w pzypadku:wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości Wody na pływalni iW terminie do
3 dni roboczych pżekazuje Właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Wyniki badań Wraz
ze Wskazaniem podejmowanych działań naprawczych w zakresie dotyczącym parametróW określonych
W załącznikach 1 i 2 do rozpożądzenia",
Ań, 37 ustawy z dnia 14 marca 'l985 r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (. j, Dz. U. z2019 r, poz. 59), określa,
że W postępowaniu pzed organami Państwowej lnspekcji Sanitarnej stosuje się pzepisy kodeksu DostęDowania
administracyinego. Zgodnie z ań. 108 1 ustawy z 14 czerwca ,l960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
oraz ań,27 ust.z ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej, W pzypadku gdy nieprawidłowości stanowią
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, decyzję należy Wydać z rygorem natychmiastowej wykonalności.



Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wynika z konieczności bezzwłocznego podjęcia działań mających
na celu ochronę zdrowia iżycia ludzkiego. okoliczności, o Kórych niżej mowa, uprawniają organ na stosowanie
odstępstwa od zasady okreŚlonej W art. 10 § 1 K.p.a., móWiącej o obowiązku zapewnienia stronom czynnego
udziału W każdym stadium postępowania. Zgodnie z treścią ań. ,t0 

§ 2 K.p.a. organ może pominąó tą zasadę,
W pżypadku, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki, ze względu na bezpieczeństwo dla życia i zdrowia
ludzkiego, co ma miejsce w sytuacji wysĘpienia ponadnormatywnej ilości bakterii Pseudomonas aeruginosa
w wodzie basenowej.
Według załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia g listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadaĆ woda na Ńwalniach (Dz. U, z 2015 l, poz.2016), Woda jest w pełni bezpióczna dla
zdrowia, jeśli spełnia określone w nim wymagania.

W dniu 08.'l0.2019 r. Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblągu otźymał zgłoszenie drogą
eleKroniczną z Hotelu ,,srebrny Dzwon" w Kadynach, dot. pogorszenia wskaźnikowyóh parametrów
mikrobiologicznych wody basenowej w jacuzzi wlaz załąeonym pży tym zgłoszeniu sprawozdaniu z badań,
wykonanym przez Wojewódzką stację sanitarno-Epidemiologiczną W olsztynie Laboratorium w Elblągu.
Po analizie sprawozdania stwierdzono, że W pobranej do badań w dn. 03.10.20,|9 r. próbce wody z iacuzzi,w ramach Wewnętżnej kontroli jakości wody, zostały pżekroczone dopuszczalne Wańości WskaźnikóW
mikrobiologicznej jakości wody: tj. ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów W temp. 36oc W ilości
231 jtVl ml i ilości bakterii Pseudomonas aeruginosa na poziomie 25 jtU,l00 ml.
Powyższe stanowiło naruszenie wymagań określonych w załączniku nr 1 rozpoządzenia Ministra zdrowia z dnia
9 listoPada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r, poz,
2016),
ogólna liczba mikroorganizmów W temp. 36 t2 'c jest to parametr Wskaźnikowy jakości wody świadczący
o obecnoŚci W Wodzie patogenóW kałowych. Plzyjmu'e się, że bakterie oznaczane W temp. 36 t2 "c jeśii
lvysĘpują licznie wóWczas są wskaźnikiem zanieczyszczenia organicznego. Duża ich liczba w badanej próbce
Wody może świadczyć o nieskutecznych procesach uzdatniania. Są to organizmy bardzo rozpowszechnionei rozkładają martwą materię organiczną. Do najczęściej spoĘkanych zalicza się m. in, Pseudomonas
aeruginosa, Może on stanowió czynnik etiologiczny infekcji u osób z osłabioną odpornością. zakażenie szeży
się najczęŚciej popzez kontaK podatnych tkanek (rany, błony śluzowe) ze skażoną wodą. W środowisku
Wodnym występuje powszechnie i może się namnażać. BaKeria ta, jako istotny element biofilmu, jest też
wskaŹnikiem skuteczności dezynfekcji wody oraz wykolzystywana jest do oceny stanu sanitamo_higienicznego
instalacji Wodnej; a także kontroli skuteczności usuwania biofilmu, który może byó też źródłem innyóh
zaniec7yszcżeń mikrobiologicznych. Długotrwale utżymujące się zanieczyszczenie Wody bakteriimipseudomonas aeruginosa może być pżyęyną wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych
u osób kotzystających z kąpieli tj.: infekcji skóry itkanek miękkich, infekcji układu oddechowego, zapalenia uóha
środkowego izewnętżnego oraz zapalenia zatok, zakażenia oczu itp.

Woda na pływalni stanowi dogodne warunki do rozwoju i rozpzestźeniania się różnorodnych
mikroorganizmów chorobotwórczych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego 

-wody 
osobbm

kapiącJm się, zarządzĄący pływalnią prowadzi właściwą dezynfekcję wody na pływalni. W zńiązku ztym, PP|S
w Elblągu, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się, wnosi o zwrócónie szczególnej
uwagi na prawidłową pracę i eksploatację uządzeń zapewniających uzdatnianie, dezynfekcję i recyrkulacj§
wody.
Każda niezgodność wańości parametróW wymaga ustalenia pżyc,zyny i zastosowania działań naprawczych
w celu pzywrócenia jakości wody do wymogów obowiązujących norm,
Decyzji nadano rygor natychmiastowej Wykonalności z uwagi na ocenę ryzyka, z Kórej wynika bezpośrednie
zagrożenie zdrowia i Ącia ludzi.

W związku z powyższym W celu usunięcia stwierdzonego zagrożenia oraz mając na uwadze bezpieczeństwo
zdrowotne osób kolzystających z niecki basenowej W Hotelu ,,srebrny Dzwon' w Kadynach, Państwowy
Powiatowy lnspektor Sanitarny w Elblą9u ozekł jak w sentencji.

pouczenie

upżedza się stronę, żew .azie niewykonania nałożonych obowiązkóW W Wyznaczonym terminie, lub braku informacji
o ich Wykon€niu, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej, określone W ań. 1a, pkt 12, p-pkt b ustawy z 17
czeMca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym W administracji (t. j. Dz. U, z2019 l, poz. 1438\.

od niniejszej decyzji pzysługuje prawo Wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego
Wojewódzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplażach za pośrednictwem
Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Elblągu w terminie 14 dni od otżymania niniejszej decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania pzysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania, o moWa
powyżej. Zzeczenie się prawa do odwołania czyni decy stateczną i prawomocną z dniem doręczen do PPlS
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