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Poznań, dnia 1 sierpnia 2020 r.
Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań
DECYZJA

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn. zm.), art. 346 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
17

stycznia

2019

r.

w

sprawie

nadzoru

nad

jakością

wody

w

kąpielisku

i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu:
1. Wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Malta nad jeziorem
Maltańskim.
2. Zobowiązuje

Miasto

Poznań

Poznańskie

Ośrodki

Sportu

i

Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań do:
a.

zamieszczenia informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu
oznaczenia kąpieliska oraz w jego pobliżu,

b.

podjęcia działań zmierzających do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia
i poprawy jakości wody

w trybie natychmiastowym
Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
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z późn.zm.) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).
Uzasadnienie
W dniu 1 sierpnia

2020 r. pracownicy

Powiatowej Stacji

Sanitarno –

Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadzili kontrolę sanitarną kąpieliska, którego
organizatorem jest Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy
Zakład Budżetowy, ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań, zlokalizowanego w Poznaniu
nad jeziorem Maltańskim. W wyniku przeprowadzonej kontroli urzędowej stwierdzono
zakwit sinic na obszarze wyżej wymienionego kąpieliska.
Ponieważ woda w kąpielisku nie odpowiada wymaganiom określonym w tabeli II
części A Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia
2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), w oparciu o przepis art. 346 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310
z późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.
Woda w kąpielisku stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi, stąd
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu nadał niniejszej decyzji
rygor

natychmiastowej

wykonalności

na

podstawie

art.

108

ustawy

z

dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256
z późn.zm.) i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.).
Odwołanie

zakazu

kąpieli

może

nastąpić

po

pisemnym

stwierdzeniu

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, że woda w kąpielisku
spełnia wymagania przytoczonego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17
stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie
wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Wielkopolskiego
Państwowego

Wojewódzkiego

Inspektora

Sanitarnego,

ul.

Noskowskiego

23
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w Poznaniu, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu, ul. Gronowa 22, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Ponadto, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji w trakcie
biegu terminu do wniesienia odwołania.
Oświadczenie to składa się w formie pisemnej do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu bezpośrednio przed tym organem, pocztą lub środkami
komunikacji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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