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 SE.Ia – 4250/10/19 

D E C Y Z J A  

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej działając 

na podstawie: 

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (tekst 

jednolity Dz U. z 2019 r., poz. 59),  

- art. 344 ust. 1 pkt 1a oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

- § 2, § 4 ust. 1 pkt 1a rozporządzeniu 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), 

- art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  

po zapoznaniu się z sprawozdaniem z badań SE.Ib-47303/NI/1/19 próbki wody pobranej  

z kąpieliska Bliżyn  

 

stwierdza 

przydatność wody do kąpieli w/w kąpielisku na sezon kąpielowy 2019 r. 

 

Uzasadnienie  

Kąpielisko Bliżyn zorganizowane nad zbiornikiem wodnym Bliżyn, zgodnie z przyjętą 

uchwałą Nr V/28/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 14 marca 2019 r., zostało ujęte w wykazie 

kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bliżyn. Z treści uchwały wynika, że sezon kąpielowy 

na rok 2019 ustalono od 20 czerwca do 1 września. 

W ramach kontroli urzędowej, przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, w dniu 12 czerwca 

2019 r. została pobrana próbka wody do badania z powyższego kąpieliska. W trakcie czynności 

kontrolnych stwierdzono, że stan sanitarny plaży nie budzi zastrzeżeń.  

 Po dokonaniu analizy protokołu Nr SE.Ia-4250/10/19 z dnia 12.06.2019 r. pobrania próbki 

wody oraz otrzymanego sprawozdania z badań Nr SE.Ib-47303/NI/1/19 stwierdza się, że jakość 



wody spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. 

w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym  

do kąpieli. Przeprowadzone badania nie wykazały zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla 

zdrowia lub życia osób kąpiących się tj.: 

- skażenia mikrobiologicznego w ilościach przekraczających wymagania, o których mowa  

w załączniku nr 1 do rozporządzenia, 

- innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybierającego postać kożucha, smugi lub 

piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu morskiego,  

- materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek 

obróbki pirolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych lub szkła, tworzyw 

sztucznych, gumy oraz innych odpadów. 

Badanie próbki zostało przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej, zgodnie z metodami referencyjnymi 

określonymi w załączniku nr 1 do cytowanego powyżej rozporządzenia. 

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Skarżysku-Kamiennej 

wydał niniejszą decyzję i orzekł jak w sentencji. 

 

 

P O U C Z E N I E 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania  

do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 

68, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej 

ul. Czerwonego Krzyża 10 (Nr kodu 26-110) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 §1, art. 129 

§1 i § 2 Kpa) 

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa  

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

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna  

z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 

§ 4.  

 

Załączniki: 

1. sprawozdanie z badań Nr SE.Ib-47303/NI/1/19  

2. protokół Nr SE.Ia-4250/10/19 pobrania próbki wody z kąpieliska  
 

 

 

Otrzymują: 

1.Gmina Bliżyn z siedzibą 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A 

2. a/a  
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