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Elbląg, 13.08.2020 r.

Hotel 'Młyn" Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 132
82-300 Elbląg

Decyzja

w Elblągu na podstawie art. 163 § Kpa (t. j, Dz. U,

uchyla

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny
z2020 l., poz.256 z poźn, zm)

decyzję Nr 3, z dnia 10.08,2020 r,, znak: HK.4411.2.40.2020.NB.15, w sprawie braku przydatności wody
do kąpieli w niecce basenowej i w jacuzzi w Hotelu ,,Młyn" w Elblągu.

uzasadnienie

W dniach 10,08.2020 r,, 11.08,2020 r. oraz 13.08,2020 r. pobrane zostały do badań, w ramach
kontroli wewnętznej Hotelu ,,Młyn" Sp. z o.o., ul. Kościuszki, 132, 82-3OO Elbląg, próbki wody
wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, wody wprowadzanej do jacuzzi z systemu
cyrkulacji oraz wody z jacuzzi w Hotelu ,,Młyn " w Elblągu. Analizy wykonano w WSSE w Olsztynie
Laboratorium w Elblągu posiadającym akredytację PCA Nr AB 618, w Elbląskim Parku Technologicznym
Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych przy ul. Stanisława Sulimy t w rlUągu,
posiadającym akredytację PCA Nr AB 1546 oraz w Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o, 43-143 Lędziny, posiadającym akredytację PCA Nr AB 418. Sprawozdania z wlw baoiń
(Sprawozdania z badań: nr UOBW-9051.3/366z12020, nr 12055tZLl20, nr L/oBW-gos1,3t367zl2020,
nr S/10812020), nr UOBW-9051.3/365z12020, wykazały, że woda w próbkach, opisanych jak wyżej,
w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i tizycznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreŚlonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia g 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 lnspektor Sanitarny w Elblągu uznal, że decyĄa
Nr 3 z dnia 10.08.2020 r. stwierdzająca brak pzydatności wody do kąpieli w niecce basenowej
iw jacuzzi w Hotelu ,,Młyn" w Elblągu, Śtała się bezpzedmiotowa. Zi uchyleńiem tej decyzji przemawia
więc słuszny interes strony - Hotel "Młyn" Sp. z o.o., ul. Kościuszki 132,82-300 Elbląg, atakże (przede
wszystkim) interes społeczny.

pouczenie

Od niniejszej decyzji pzysługuje prawo wniesienia odwołania do Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewodzkiego lnspektora Sanitarnego. Odwołanie składa się w dwóch egzemplazach
za poŚrednictwem Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Elblągu w terminie 14 dni
od otzymania niniejszej decyzji.

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 ElP3grp9ffidczenia o zrzeczeniu się tego prawa.
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