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D cyZla
zbiorcza roczna ocena wody na Krytej PĘwalni
Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim
Na podstawie:

'art. I04 ustawY z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednoliĘ Dz.L]. z202lr., poz.735),
'art.I, art. 4 ust. 1 Pkt. 2 ustawy zdnia14marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(tekst jednolity Dz. TJ. z 202Ir., poz, Ig5),
o §4 rozPorządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 20I5r. w sprawie wymagń, jakim
powinna odpowiadać woda na pływalniach(Dz.|J. z20l5r.,poz.20T6 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. tozporządzenia,
- wYników badań wodY na
Pływalni wykonanychprzez zarządzającego pływalnią, zgodnie
zzatwierdzonYm Przez Śląskiego Pństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przęz zarządzĄącego pĘw
alnią oraz
zastosowanych metodyk referencyjny ch analiz,
- wYników badń wodY na Pływalni wykonywany ch przez Państwowego Powiatowego
Inspektora w Wodzisławiu Śląskim,
- podej mowany

ch działań napr aw cąr ch,

STWIERDZA
Że eksPloatacjabYłaProwadzona

przęzzuządzającego w sposób zapevlniający bezpieczeństwo
zdrowotne. korzystających z Krytej PĘwalni Żespołu szt<oł reónnic#ycń
w Wodzisławiu
Sląskim, ul. Pszowska 92.

UZASADNIENIE
7arządzającY PłYwalnią realizował badania jakościwody,
zgodnie

z

zatwięrdzonym przez
harmonogramem

Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Śanita.nego

wewnętrznej kontroli j akościwody.
Badania jakoŚci wodY na pływalni wykonywanę p)Tzez zarządzĄącego w
ramach kontroli
wewnętrznej oraz w ramach przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego
Inspektora
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Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim kontroli urzędowej, porwalają stwierdzić, że woda
w zakresie zbadanych parametrów spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
jakim powinna odpowiadać woda na pływalni, §m samym pozwalają stwierdziĆ
bezpieczeftstwo korzystania z obiektu.
Ocenę wydano za okres od stycznia żOZa do grudnia 2020t.

Zgodnie z §4 rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadaĆ woda na
pfuwahiach właściwyPaństwowy Inspektor Sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny, cĄl
*Ódu na pływalni odpowiada wymaganiom fizykochemicznym i mikrobiologicznym ujęłm
w §2 (zŃącmikach 1 i 2) do ww. rozporządzenia.
P

owyż s ze uzasadnia wy danie niniej s zej

de

zji.

cy
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przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do ŚĘskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ,za pośrednictwem Państwowego Powiatowego
Inspektora Sńitarnąo w Wodzisławiu Śląskim, w terminie 14 dni liczonych od dnia
doręczenta niniej szej decy zjt.

od

decyzj

V/ trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona możę zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przezostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostatęczna i prawomocna.

Otrz),mują:
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