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Decyzja
roczna ocena wody na Krytej PĘwalni

)J.l> , 'iĄ(

Na podstawie:

Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim

' art, I04 uStaWY z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednoliĘ Dz.IJ. z202lr.,poz.735 ze zm.),

o art, I, art. 4 ust. l Pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednoliĘ Dz,IJ. z 202lr., poz. 195),

o §4 rozPorządzenia Ministra Zdtowia z dnia9 listopada 2015r. w sprawie wymagń, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. IJ. z20l5r., poz. 2016 ze zm)

państwowy powiatowy Inspektor sanitarny w wodzisławiu Śląskim
po analizie

Parametrów jakoŚci wodY na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których
mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
wyników, badan wody na pływalni wykonany:'ch przez zarządzającego pływalnią,
zgodnie z zatńerdzonlm Ptzez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w wodzisławiu Śląskim harmonogramem kontroli wewnętrmej,
zakresu i częstotliwoŚci wYkonywania badńwody przezzarządzającego pĘwal niąoraz
zasto s owanych m eto dyk re ferencyj ny ch analiz,
wYników badań wodY na Pływalni wykonywanych ptzez Państwowego powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim,
podej mowanych działań napt aw c4, ch,

STWIERDZA
Że eksPloat acjabYła Prowadzona p ruez zarządzającegow sposób zapewniający bezpieczeństwo
zdrowotne korzYstających z Krytej Pływalni Zespołu srt oł Technicznych w Wodzisławiu
Śląskim, ul. Pszowska 92.

UZASADNIENIE
ZarządzającY PłYwalnią r:ealizowaŁ badaniajakości wody zgodnie z zatwietdzonym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego harmonogramem wewnętrznej kontrolijakości wody.
Badania jakoŚci wodY na PłYwalni wykonywane przez zarząd,zającego w ramach kontroli
wewnętrznej oraz w ramach Przeprowadzonej przez Państwowego powiatowego Inspektora



Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim kontroli urzędowej, pozwalają stwierdzió, żę woda

w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalni (za wyjątkiem pojawiających się sporadycznie

odchyleń dla: potencjału redox, chloru T.v'nązanęgo oraz jednorazowego odchylenia dla chloru

wolnego w niecce basenowej i mętności w wodzie cyrkulacyjnej) W przypadku stwierdzenia

niezgodności jakości wody z normatywem zaruądzający informował tutejszego Inspektora

Sanitarnego wraz z opisem podjętych dziŃań naprawczych. Biorąc pod uwagę pov,ryższe,

stwierdzon o bezpieczeństwo korzystania z obiektu.

Ocenę wydano za okres od sĘcznia 20żI do grudnia 202lr

Zgodnie z §4 rozporządzenia w sprawie wymagń jakim powinna odpowiadaó woda na

pływalniach właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy

woda na pływalni odpowiada wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym ujętym

w §ż (zńącznikach 1 i 2) do ww. rozporządzenia.

P ovry ższe uzasadnia wydanie niniej szej decy zj|

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Sląskiego Państrł,o\Ą,ego

Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego za pośredrrictu,em Państwowego Porviatowego

Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Sląskim. \\- terminie 1;ł dni liczonl,ch od dnia

doręczenia niniej szej decyzj i.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prarva do rł,niesienia

odwołania wobec organu administracji publicznej. ktor1, rrl,dał dec_vzję. Z dniem doręczenia

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się pralł-a do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania. decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

PAŃsfirowYPo\i/lATowY
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Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92,

44 -300 Wodzisław ŚĘski
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