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Na podstawie: art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U.
z 2021 r.póz. 195), art. 346 ust. l i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
2021 r., póz. 624 z późn. zm.), art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zmianami,), zgodnie z § 2
i załącznikiem nr l część A. Tabela II. Inne wymagania 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., póz. 255) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów
wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., póz.
286 ze zmianami)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie oceny wizualnej wody przeprowadzonej w trakcie kontroli wewnętrznej przez organizatora
kąpieliska ZALEW KLUCZBORK w Ligacie Górnej w dniu 20.08.2021 r. oraz po przeprowadzeniu
w dniu 20.08.2021 r., w ramach kontroli urzędowej, przez Powiatową Stację Sanitamo-Epidemiologiczną
w Kluczborku oceny wizualnej wody na terenie przedmiotowego kąpieliska,

l. wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku ZALEW KLUCZBORK w Ligacie Górnej.
2. nakazuje umieścić informacje o wprowadzonym zakazie kąpieli w miejscu oznaczenia kąpieliska

oraz w jego pobliżu i pozostawić je do momentu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami
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., póz. 255),

3. nakazuje niezwłoczne podjęcie działań, celem ustalenia przyczyny zanieczyszczenia
i doprowadzenia do poprawy jakości wody przeznaczonej do kąpieli.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., póz. 195) i art.
108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zmianami).

Uzasadnienie

W dniu 20 sierpnia 2021 r., Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 poinformował
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku o zakwicie wody w kąpielisku
ZALEW KLUCZBORK w Ligacie Górnej.
Taki stan wody narusza wymagania zawarte w 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., póz. 255). Zgodnie z § 2 i załącznikiem nr l część A Tabela II. Inne wymagania
powołanego rozporządzenia, woda w kąpielisku nie powinna zawierać zanieczyszczeń w postaci
obecności zakwitu sinic, przybierających postać kożucha, smug lub piany.
Związki barwnikowo-proteinowe sinic przy kontakcie ze skórą człowieka mogą wywoływać stan zapalny
(rumień), pokrzywkę i wypryski. W przypadku dostania się do oczu mogą powodować zapalenie
spojówek i gałki ocznej. Ponadto, spożycie wody zanieczyszczonej sinicami może wywoływać biegunkę,
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ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia. Metabolity sinic posiadają właściwości neurotoksyczne
i hepatotoksyczne. Mogą powodować hemolizę krwi i uszkadzać szpik kostny. Oddziahiją także na
psychikę zwierząt i człowieka (halucynacje, niepokój, zmiany nastroju). Wywołują drgawki, drżenie,
nerwobóle, mięśniobóle, dreszcze, uczucie zimna.

Obszary wodne objęte zakazem kąpieli oznacza się, w szczególności przy dojściach
i dojazdach do obszaru wodnego, odpowiednimi znakami określającymi przyczynę zakazu zgodnie
z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu
oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz. U. 2012 r., póz. 286 ze zmianami).

Ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, decyzji nadano, na mocy art. 108 § l Kpa
w związku z art. 27 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 2021, póz. 195) rygor natychmiastowej wykonalności.

O wykonaniu obowiązków należy niezwłocznie zawiadomić na piśmie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kluczborku.

Odwołanie tymczasowego zakazu kąpieli może nastąpić po pisemnym stwierdzeniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, że woda w kąpielisku spełnia wymagania
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.,póz. 255).

W przypadku niewykonania niniejszej decyzji w ustalonym terminie wszczęte zostanie postępowanie
egzekucyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., póz. 1427 ze zmianami).

W związku z art. 130 § 3 pkt. 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wniesienie odwołania nie
wstrzymuje wykonania decyzji.

Na mocy art. 10 § 2 Kpa ze względu na niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia ludzkiego odstąpiono
od wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zapewnienia stronie
czynnego udziału na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie
się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, 45-367 Opole, ul. Mickiewicza l, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8, w tenninie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § l i §2,
art. 129§ l i §2 Kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania.
Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kluczborku oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127aKpa). ./"sT"^NS^'--.,
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cOtrzymuje (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):
l. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kluczborku, 46-200 Kluczbork,~-ul~Mickiewicza 10

Otrzymuje do wiadomości:
l. Burmistrz Miasta Kluczborka

mgr M^gorzata'^abiepowska
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Sprawę prowadzi Janina Ziemiańska, tel. 77 443 20 03, wew. 11


