
Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
z 2018 r. poz. 2096 z pożn. zm.)

uJą:
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Elb!ąg ,21,10,2019 r,

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

Decyzja

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

uchyla

iWlAToWY
N lTARNY

k Jarosz

decyzję Nr 13, z dnia 08.10.2019 r., znak,, HK,4411,2,147.2019.WK.4, w sprawie braku pzydatności
wody w jacuzzi w Hotelu ,,Srebrny Dzwon" w Kadynach

uzasadnienie

W dniu 10.'t0,2019 r. pobrane zostały do badań, w ramach kontroli wewnętznej P.H.U. ,,BONA',
Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 Tolkmicko, próbki wody wprowadzanej do niecki basenowej
z systemu cyrkulacji oraz wody z niecki basenowĄ i z jacuzzi w Hotelu ,,Srebrny Dzwon" w Kadynach.
Analizy wykonano w Elbląskim Parku Technologicznym Laboratorium Zaawansowanych Analiz
Srodowiskowych, posiadającym akredytację PCA Nr AB 'l546 oraz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w olsztynie Laboratorium w Elblągu, posiadającym akredytację PCA Nr AB 618
Strona w dniu 2'1 .10.2019 r. drogą eleKroniczną pzesłała wniosek o uchylenie decyzji Nr ,l3

z dnia 08.'10.2019 r. załączĄąc Sprawozdania z w/w badań (Sprawozdania z badań: nr s/139/2o19
z dnia 15,10,21'19 l, olaz nr L/OBW-9051 ,3l1'l09zl2o19 z dnia 14,10,2019 r.), które potwierdziły,
że Woda w próbkach, opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym załączniku nr ,1 i w części B
załącznika N 2 do lozpożądzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. |J. z 2Q15 r, poz.2016) i jest pzydatna
do kąpieli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspeKor Sanitarny w Elblągu uznał, że decyĄa
Nr 13 z dnia 08.10.20'19 r. stwierdzająca brak pzydatności wody do kąpieli w jacuzzi w Hotelu,,srebrny
Dzwon" w Kadynach, stała się bezpzedmiotowa. Za uchyleniem tej decyzji pzemawia więc słuszny
interes strony - P.H,U. ,,BoNA', Zbigniew Gwoździewicz, Kadyny 31, 82-340 To|kmicko, a także (pżede
wszystkim) interes społeczny.

pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje 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 odwołania pzysługuje prawo do zzeęenia się odwołania,
o którym mowa powyżej. Zżeczenie się prawa do odwołania czyni decyzję ostateczną i prawomocną
z dniem doręczenia do PP|S w Elblągu oświadczenia o zzeczeniu się tego prawa.
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