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Gliwice,dnia23.08.201h.

DECYZJA
Na podstawie art.27ust.1 ustawy z dnia 14 ntarca 1985r.o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz.U. 22006r.,nr 122,poz. 851 zpoLn. zm.); art.22ust.l ustawyz dnia5 grudnia2008r.
o zapobieganit oraz zwalczaniu zakuzefi i chor6b zaku2nych u ludzi (Dz.U. z 2008r.
nr 234, poz. 1570 z pofun.zm.), Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach,
'-146112704{S/HML
z przeprowadzonejw dniu
ul. Banacha 4 po rozpatrzeniu protokolu nr
26.07.201b. kontroli sanitarnej na terenie boisko sportowego w Pyskowicach przy
ul. Sikorskiego 79

zar',zqdzaz
w terminie do dnia 30.09.2011r.:
1. Odnowid powloki malarskie Scianw ci4gachkomunikacyjnych w budynku socjalnym.
2.

Odnowii powloki malarskie Scianw wqZle sanitarnymdla zawodnik6w gospodarzy.

3.

Wygladzi(, i odnowi6 powloki malarskie Scianw sanitariaciedla trener6w.

4.

Odnowi6 powloki malarskie Scianw szatnidla zawodnik6w goSci.

5.

Zlikwidowac zaciekii odnowi6 powloki malarskieScianw pomieszczeniuSwietlicy.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiqzanajest strona: Miejski OSrodek Kultury
i Sportu, 44-120Pyskowice, ul. Kard. StefanaWyszyriskiego27.

Osob4 zobowiqzan4do bezpoSredniegoczuwania nad wykonaniem przez stronq decyzji jest:
Dyrektor Miejskiego Osrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.

Uzasadnienie
Upowaz-niony przedstawiciel Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego
w Gliwicach przeprowadzil kontrolg sanitarnq kt6ra wykazala nieprawidlowoSci:
o brudne powloki malarskie Scianw ci4gachkomunikacyjnych w budynku socjalnym;
o brudne powloki malarskie Scianw wg2le sanitarnym dla zawodnik6w gospodarzy;
o brudne, zniszczone powloki malarskie Scian (odpryski farby) w sanitariacie dla
trener6w;
o brudne powloki malarskie Scianw szatnidla zawodnik6w goSci;
. zacieki na Scianachw pomieszczeniuSwietlicy.

Powyzszeuchybienia wskazuj4 ze obiekt nie spelnia wymog6w pod wzglgdem sanitarnotechnicznym, co utrudnia utrzymanie go w nalezytym stanie sanitarno-higienicznym w celu
zapobiegania zakazeniom i chorobom zakulnym i jest niezgodne z art.22 ust.l ustawy
z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakuirchi chor6b zaka1nychu ludzi
(Dz.U. 22008r.rr 234, poz.l570 zp62n. zm.).

Wl,konanie povry2szych zalecefi decyzji zapcwni poprawQwarunk6w higieniczno-sanitarnych
obiektu.

Od decyzji niniejszej sluZy stronie odwolanie do Sl4skiegoPar[stwowegoWojew6dzkiego
Inspektora Sanitarnego w Katowicach, ul. Raciborska nr 39 z

poSrednictwem

Par[stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, ul. Banacha 4
w terminie 14 dni od dnia
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Otrzymuje do wykonania:
l.Miejski OSrodekKultury i Sportu
44-120 Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego 27
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