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Decyzja
zbiorczaroczna ocena wody na Krytej Pływalni

Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Sląskim

Na podstawie:

o art. 104 ustawy z dnia 14 czetwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2020r., poz.256 ze zm.),

oart. I, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednoliĘ Dz.U. z20l9r. poz. 59, ze zm.),

o §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20I5r. w sprawie wymagń, jakim
powinna odpowiadać woda na pĘwalniach (Dz. U. z20l5r. poz.2016)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim
po analizie

- parametrów jakości wody na pĘwalni ocenionych na podstawie wymagń, o których mowa
w § 3 ust. 1 ww. rozporządzeńa,

: wyników-badańwoĘ,na pływałni wykonanych przez zarządzającego pĘwalnią, zgodnie
z zatwięrdzonym ptzęz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
harmonogramem kontroli wewnętrmej,

- zakresu i częstotliwości wykonywania badń wody przez zarządzającego pĘwalnią oraz
zastosowanych metodyk referencyjny ch analiz,

- wyników badń wody na pływalni wykonywanych ptzez Pństwowego Powiatowego
Inspektora w Wodzisławiu Śląskim ,

- podej mowany ch działań napt aw cry ch,

STWIERDZA

ża, eksploatacja byŁa prowadzona ptzez zarządzającego w sposób zapewńający
bezpieczeflstwo zdrowotne korzystających z Krytej PĘwalni Zespołu Szkół Technicznych

aZASADNIENIE
Zarządzający pĘwalnią realizowń badaria jakości wody, zgodnie z zatwietdzonym przez
ŚĘskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego harmonogramem

wewnętrznej kontroli jakości wody. W przypadku stwierdzenia ńezgodności jakości wody
z norma§wem zarządząący informował tutejszego Inspektora Sanitarnego vraz z opisem
podj ętych dziaŁń naprawczych.
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Badania jakości wody na pĘwalni wykonywane ptzez zarządzającego w ramach kontroli
wewnętrmej oraz w ramach przeprowadzonej ptzez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim kontroli urzędowej, porwalĄą stwierdzić, żę woda
w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
jakim powinna odpowiadać woda na pĘwalni, Ęm samym pozwalają stwierdzió
bezpieczenstwo korzystania z obiektu.

Ocenę wydano za okres od czerwca 2019 do listopada 2020r

Zgodnie z §4 tozpotządzenia w sprawie wylnagń jakim powinna odpowiadaó woda na
pĘwalniach właściwy Państwowy Inspektor Sanitamy dokonuje zbiorczej rocznej oceny, czy
woda na pĘwalni odpowiada wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym ujęłm
w §2 (załącznikach 1 i 2) do ww. rozporządzenia.

P owyższe uzasadnia wy danie nini ej szej de cy Ąi.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do ŚĘskiego Pństwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego za pośrednictwem Pństwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 14 dni liczonych od dnia
doręczenia niniej szej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moze zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicmej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organoń administracji publicznej oświadczenia o złzęczeniu się prawa do wniesienia
odwołąqią plzs? QstĄtnią ze slro_n postępowania. decyĄa staje się ostateczna i prawomocna.

Otrąlmują:

|. Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92, 44 300 Wodzislaw Sląski
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