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DECYZJA

Pafrstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w [.ublinie dzialajqc na podstawie an. 155 usta\\]'

zdnia14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracy.jnego (Dz. U. z202lr. poz.735)
w zwiqzku z art. 37 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U.z202lr., poz. 195) po rozpatrzeniu wniosku znak SE.0910.1.2021 z dnia 14.04.2021r.,

Dyrektora Bursy Szkolnej Nr I w Lublinie, ul. Ks. J. Popieluszki 7,20-052 Lublin oraz Gminy

Lublin plac Kr6la Wladyslawa Lokietka l, 20-109 Lublin znak: IR-lK-lll.25l2.l .2021 z dnra

12.05.2021r., data wplywu 14.05.2021r.. w sprawie znriany terminu rwkonania oborvi4zku

okrerilonego w decyzji Lubelskiego Paistworvego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego Nr
1.54.2017 z dnia 30.06.2017r., zmienionej decyzj4 Nr 3.37.2018 z dnia 19. 10.2018r., oraz

decyzjq Nr 3.33.2019 z dnia 24.10.2019r., znak sprawy: DNS-HDiM.9020.171.1.2017
w zakresie pkt a), b), c)

zmlcutil
decyzjg Lubelskiego Paistwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sarritarrrego Nr I .54.201 7

z dnia 30.06.2017r., zmienion4 decyzjq Nr 3.37.2018 z dnia 19.10.2018r.. oraz decyz.jq Nr
3.33.2019 z dnia24.l0.20l9r., znak sprawy: DNS-HD|M.9020.171.1 .2017 w zakresie: pkta),
b), c) w ten spos6b, Ze termin wykonania nakazu zawartego w zmienianej decyzji ustala na

dzieA 31 .12.2022r .

UZASADNIENIE

ZloZonyn przez Dyrektora Bursy Szkolnej Nr I w Lublinic, ul. Ks..1. Popieluszki 7.

20-052 Lublin pismem znak SE.0910.1.2021 z dnia 14.04.2021r., oraz pismenr Gnriny Lublin
plac Kr6la Wladyslawa Lokietka 1, 20-109 Lublin znak IR-lK-t11.2512.1.2021 z dnia
12.05.2021r., data wplywu 14.05.2021r., st:'ona wniosla o zmianq terminu uykonanir
obowiqzku nalo2onego na ni4 decyzj4 Lubelskiego Pahstwowego Wojew6dzkiego Inspektora
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Sanitarnego Nr 1.54.2017 zdnia 30.06.2017r., zmienion4 decyzj4 Nr 3.37.20182 dnia
19.10.2018r., oraz decyzj4 Nr 3.33.2019 z dnia 24.10.2019r., znak sprawy: DNS-
HDiM.9020. I 71. 1.20 I 7 w zakresie zapewnienia wtraSciwej wentylacji w:
a) l1 pokojach mieszkalnych nr: I lB, l28, l7A, 2l A.25A,29A,298,30A, 3l A, 35A,388,
b) galerii,

c) sali komputerowej

Jednoczeinie strona wnioskowala, by nouy termin wykonania nakazu decyzji ustalii na

dzie{ 31.12.2022r. Organ prowadz4cy poinformowal, 2e rv bud2ecie Gminy Lublin na 2021

rok brak iest Srodk6w finansowych. ktore Gnrina moglaby przeznaczy(. na wykonanie r.lrr,,.

zalecenia. Jednoczeinie zapewnil. iz zostan4 podjgte dzialania w celu ich wygospodarowania
w p62niejszym czasie.

Organ biorqc pod uwagg sytuacjg epidemiologicznq i trudnoSci, z kt6rymi moZe sig

borykai zar6wno plac6wka jak i organ prowadz4cy, wyrain zgodE na zmianE decyzji we

wnioskowanym zakresie z zastrze2eniem, 2e w przypadku kolejnych wniosk6w o zmiang

terminu na wykonanie decyzji opartych na tych samych przeslankach, moZe zostai wydana
decyzja odmowna, gdyz dbaloSi o bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w plac6wce
powinny byi priorytetem dla organu prowadzqcego. Tym samym realizacja nakaz6w zawartych
u, decyzjach Paistwowego Inspektora Sanitamego nie powinna byd odwlekana w czasie.

NaleZl" r6wnie2 miei na uwadze, 2e okre(lony niniejszq decyzjq termin jest na tyle odlegf . ze

nalezy go traktowai jako ostateczny.

JednoczeSnie nale2y nadmienii, 2e wlaSciwa wentylacja jest niezbgdna do zapewnienia
odpowiedniej jakoSci Srodowiska wewngtrznego. w tym wyrniany powietrza. zapewnienia jego

czystoSci i rno2liwoSci usuwania powietrza zuz.rytego. Majqc zatem dodatkowo na wzglgdzie

aktualn4 sytuacjE epidemiologicznq wskazujqc4 na istnienie ryzyka zagroZenia dla zdrowia

wl,chowank6w bursy, wykonanie ww. nakazriw jest kluczowe w kontek3cie minimalizacji

ryzyka rozprzestrzeniania sig zakzuZenia SARS-Cov-2.

Majqc na uwadze powy2sze, Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Lublinie uznal

za uzasadniony wniosek strony o zmiang terminu wykonania obowiqzku okleSlonego w pkt a),

b), c) ww. decyzji gdyz przemawia za tym struszny interes strony, o kt6rym mowa w art. 155

ustawy z dnia l4 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.
poz.735).
W tej sytuacji orzeczono jak w osnowie.

Od decyz.ii ninieiszei sluz) stronia odwolrnie do l-ribrlskiego Panstuo$cgo WoJewodzkiego lnsfcktor^ Sanitanrero
zlo2one za polrednrctlvcIl Pflristwowe8o PoNiatowcgo Inspckk)ra Srnitarnego w Lublioic !v lcrnrinie l4 dni od dnia dorecrcnia declzjl

W trakcie bicSu tcrminu do \r'niesienia odqolania strona rnoze zrzec sif prawa do lvniesienia odwolanin wobcc l'airst$o{cgo

Otrzlrnujq
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