
NHK.9020.2.6.2020
Dot. Kąpieliska w Stepnicy - sinice

Goleniów, dnia 28.07 .2020 r.

Gmina Stepnica
ul. Tadeusza Kościuszki 4
72-112 Stepnica

Goleniowie

DECYZJA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie działając na podstawie:

- aft. l04 ustawy z dnia 14 czerwca l960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U . z 2020 r., poz. ż56 zę zm.):

- art. 4 ust. 1 pkt l, art. ż7 Ust. ż oraz art. 37 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z2019 r. poz. 59 ze zm);

- ań. 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 201 1 r. o bezpieczeństwie osób przebyvajqcych na
obszarach wodnych (Dz. U. zż018 r. poz. l48ż ze zm.),

- § 3 pkt l0 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprowie ewidencji oraz
sposobu oznakowania kqpielisk i miejsc okazjonalnie wykofzysąĄvanych do kqpieli (Dz. U, z 20l8
r,, poz,2476),

- §3, § 4 ust. l pkt 1 ppkt a) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1'7 stycznia 2019 t.
w sprawie nadzoru nad jakościq wody w kqpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzysfuanw do
kqpieli (Dz. U. z2019 r., poz. ż55),

- art. 346 ust. 1 i ust, 2 pkt l ustawy z dni^a 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z20l8 r., poz. ż268 ze zm.)

w oparciu o protokół kontroli nr NHK.9020.2.6.20ż0 z dnia 28.07 .ż020 r. oraz po wszczęciu w dniu
ż8,07.20ż0 r. postępowania administracyjnego wobec Gminy Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4,72-
1 12 Stepnica.

1. Stwierdza brak przydatności wody do kąpieli w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem
szczecińskim

ż. wprowadza zakaz kąpieli w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim do czasu
stwierdzenia przydatności wody do kąpieli,

3. nakazuje:
a) oznakowanie obszaru kąpieliska informacją o zakazie kąpieli wraz ze wskazaniem przyczyny

zakazu,
b) podjęcie działań w celu ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i działat dla ochrony zdrowia

ludzkiego i poprawy jakości wody
c) poinfomowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w

o realizacji nakazów określonych W pkt 3a i 3b

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

uzasadnienie:
W dniu ż8.07.2020 r. przeprowadzono kontrolę kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim ,

która udokumentowana została protokołem kontroli nr NHK.9020.2.6.2020.
W trakcie ww. kontroli dokonano wizualnej oceny wody, podczas której §twierdzono obecnoŚĆ sinic
w wodzie kąpieliska w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim,
Zgodnie z postanowieniem § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia l'l stycznia 2019 r.

w sprawie nadzoru nad jakościq wody w kqpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do

kqpieli (Dz. U. z ż0l9 r., poz. ż55) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i
miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli, zakres badań oraz metody badania wody w
kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzyst}nvanym do kąpieli, ze szczególnym uwzględnieniem
metod referencyjnych, określa część A załącznika m 1 do rózporządzenia,



Wedfug powyższego przepisu woda w kąpielisku nie powinna zawierać zanieczyszczeń w postaci

wystąpienia zakwitu sinic (smugi, kożuch, piana) stwierdzanych w wyniku wizualnego nadzorowania

wody.
W zwi@ku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Goleniorvie po dokonano

wizualĘ oceny wody udokumentowanej w protokole kontroli nr NHK.9020.2.6,2020 z dnia

ż8.07.żOŻO r. stwierdził, że jakośó wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim nie

spełnia wlłnagań określonych w Tabeli II Część A załącznlka nr l, do rozporządzenia Ministra
Zdrowia 17 st}cznia 20l9 r, w sprawie nadzoru nad jakościq wody w kqpielisku i miejscu okazjonalllie

wykorzystyw anym do kqpieli.
zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt a) ww. rozporządzenia właściwy państwowy inspektor sanitarny

dókonuje bieżącej ocenyjakości wody w kąpielisku na podstawie wyników badań, według wymagań i

metod Ókreślonych w części A zńącznika nr l do rozporządzenia, rłrykonanego w ramach kontroli

wewnętrznej oraz w ramach kontroli urzędowej.
W myśI przepisu art. 346 ust, 1 ustawy z dnia ż0 lipca ż017 r. Prawo wodne {t. j. Dz, I],
z ż0l8 r., poz. 2ż68 z póżn. zm) w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli

wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego
zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitu sinic, pańStwowy powiatowy inspektor sanitarny

zobowiązuje organizatora w drodze decyzji do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia

działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody.
Natomiast zgodnie z art. 346 ust. 2 ww. przepisu w przypadku określonym w ust.

l państwowy powiatowy inspektor sanitarny:
l) niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie

konieczności wprowadza zakaz kąpieli w dan}m sezonie kąpielowym albo tlłnczasowy zakaz

kąpieli;
2) w dniu wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, zawiadamia organizatora kąpieliska

i właściwego miejscowo wójta, bumistrza lub prezydenta miasta w celu niezwłocznego
rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie za pomocą środków masowego

przekazu.
W myśl § 3 pkt 10 rozporządzenia Ministra Zdtowia z dnia 2l grudnia ż018 t. w sprawie ewidencji

oraz sposobu oznakowania kqpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzysty+lanych do kqpieli kąpielisko
oznacŻa się przy użyciu tablicy informacyjnej lub przy użyciu urządzenia lmożliwiającego zapoznallie

się z informacjami zawierających informację o zakazie kąpieli albo zalecenie niekąpania się wraz ze

wskazaniem powodu.
Ponadto zgodnie art, 5 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 201l r. o bezpieczeńshuie o,sóh

przeblnvających na obszarach wodnych (t. j. Dz. U. z ż0|8 r. poz. l48ż z późn. zm.) do obowiązków
'zarząAzającego 

wyznaczonym obszarem wodnym należy zapewnianie przekazyłvania informacj i

o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego.

Stwierdzony stan faktyczny spowodowal bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi korzystających z kąpieliska w stepnicy nad zalewem szczecińskim, gdyż stwierdzono
występowanie sinic.
Wobec powyższego niezbędnym stało się wprowadzenie zakazu kąpieli i odpowiednie
oznakowanie tego ob§zaru kąpieliska oraz ustalenie przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia
działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Dlatego orzeczono jak wyżej
i nakazom decyzji nadano rygor naĘchmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art.4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej
(Dz. IJ. z 2019 r. poz. 59) do zakresu dzińania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie

bieżącego nadzoru sanitamego należy kontrola przestrzegania przepisów okeślających wymagania
higieniczne i zdrowotne, w szczególności dot. higieny środowiska, a zlvłaszcza wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobl ludzi, gleby. wód

i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W myśl przepisu art, ż7 Ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o P1ńStwowej Inspekcji Sanitarnej
jeżeli naruszenie wlłnagań higienicznych i zdrowotrryclr spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy ltlb jego

części (stanowiska pracy, maszyny lub innego llrządzenia), zarnknięcie obiektu użltecznoŚci



publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transpottu, wycofanie z obrotu środka spożywczego,
przedmiotu użytku, materiału i wylobu plzeznaczone9o do kontaktu z żywnością, kosrnetyku lub
innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań;
decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
W lazie naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitamy nakazuje,
w drodze decyzji, usunięcie w ustalonyn teminie stwierdzonych uchybień,

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Goleniowie mając na
uwadze ochronę zdrowia publicznego oraz zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych u ludzi,
zobowlązał Gminę Stepnica, ul. Tadeusza Kościuszki 4, 72-112 Stepnica do wykonania nakazów
określoriyclr w seritencj i niniej szej decyzj i.

W związku z wystąpieniem niebezpieczeństwa dla zdrowia organ odstąpił w myśl ań.10 § 2
kpa od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym.

pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127§ 1i§2 iart. 129§li§2ustawyzdnia14
czerwca l9ó0 r. Kodeks postępowania adlninistracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. ż56 ze zm..)
przysługuje stronie odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego lnspektora
Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Goleniowie w tenninie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Prawidłowo złożone
oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne - nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia
oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.

Zgodnie z ań. 130 § 3 ust. 2 kpa wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania
decyzii.

otrzymu.ją:
l. Adresat:

2, a]a

Do wiadomości:
l. Wojewódzka Stacja sanitamo-Epidemiologiczna w szczecinie (lik(i!§se,s,| cż.ciI ol)
2. starostwo Powiatowe w Goleniowie (sekretariat@poWiat-goIeniowski.pl


