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ON-HK.903.2.60.2022                                                                                     Pleszew, dn. 24.06.2022r. 

 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art.12 ust.1 ustawy  z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  

(Dz. U. z 2021r. poz.195 ze zm.), art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.), art. 41 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 

2017r.  

(Dz.U. z 2022r. poz.855) oraz § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku  

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

kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz.255), po rozpatrzeniu wyników z badań próbki wody pobranej w ramach 

nadzoru sanitarnego dnia 21.06.2022r. z kąpieliska w Gołuchowie, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Pleszewie 

 

wyraża zgodę na użytkowanie kąpieliska w Gołuchowie 

 

UZASADNIENIE 

 

W dniu 21.06.2022r. w ramach kontroli urzędowej pobrano do badań próbkę wody z 

kąpieliska w Gołuchowie. Przeprowadzone analizy próbki wody pobranej w jednym punkcie 

kąpieliska wykazały, że spełnia ona wymagania załącznika nr 1 (w badanym zakresie) do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie nadzoru nad jakością wody 

w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz.255). 

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wyraża 

zgodę na użytkowanie kąpieliska, ponieważ woda spełnia wymagania i nadaje się  

do kąpieli. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku pogorszenia się jakości wody, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Pleszewie wyda zakaz użytkowania kąpieliska. 

Mając powyższe na względzie na podstawie powołanych wyżej przepisów orzeczono jak w sentencji. 



Strona 2 z 2 
 

 

 

POUCZENIE 

 

Od  decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem  Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Pleszewie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Jednakże w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania w formie oświadczenia, złożonego wobec tutejszego organu. 

Oświadczenie to może być złożone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie  

do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej. 

Oświadczenie powinno być przez stronę podpisane i opatrzone datą. 

Oświadczenie wniesione w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 

lub uwierzytelnione w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności 

weryfikowanych danych w formie elektronicznej. 

Z dniem doręczenia w/w oświadczenia przez ostatnią ze stron, niniejsza decyzja staje się ostateczna  

i prawomocna. 

 

Opłaty skarbowej nie pobrano na podstawie art.2ust.1pkt1lit.g ustawy z dnia 16 listopada 2006r.  

o opłacie skarbowej (Dz.U. 2021, poz.1923 ze.zm.). 

 

 

Otrzymują; 

1.Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu                                                                                                                       

ul. Leśna 1, 63-322  Gołuchów 

 

Do wiadomości: 

1.Wójt Gminy Gołuchów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


