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Gmina Lublin
Urząd Miasta Lublin
Wydzial Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37l39
20-016 Lublin

doĘczy:
Szkoly Podstawowej Nr 32
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20-362 Lublin
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DECY ZJ A

Na podstawie aft. l 55 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjllego
(Dz. U. z 2078r. poz. ż096 ze nn.) w związku z ań. 37 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r,.

o Palistwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz, U, z 2019r. poz. 59) po rozpatrzeniu wniosku znak

I(G.09l0.1.2019 z dnia ż2.08.ż0l9r,, data wpływu 28.08.20l9r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32

z Oddziałami lntegracyjnymi im. Pamięci Majdanka ul. Kazimierza Przerwy - Tetmajera 2, 20-36ż
Lublin oraz Gminy Lublin plac Króla Władysława Łokietka 1,20- 109 Lublin znak IR.IKR.2512.1,2019
z dnia 30,09.2019r,, data wpływu 04.10.20l9r. w splawie zmiany terminu wykonania obowiązków

określonych w pkt 1 lit. b, c, f oraz pkt 3 lit. a, b, c, d, g decyzji znak: HDM.E-76żlż7lż0l7 z łJnia

ż1,07 ,20l7r., zmienioną decyzią z dnia 1l.09.20l7r. oraz decyzją z dnia 24.09.2018r.
zmlenlam

decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia ż7,07.2017r. znak:
IIDI{'.E-76ż|27lż0l7, zrnienioną decyzją z dnia l1.09.20l7r. oraz decyzją z clnia ż4.09.2018r. w ten

sposób, że termin wykonania obowiązków nalożonyclr W pkt 1 lit. b, c, f oraz pkt 3 lit. a, b, c, d, g
zmienianej decyzji ustaIam na dzień 31,1ż,2020r,

UZASADNIENIE
Złożonym przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci

Majdanka ul. Kazinierza Przerwy - Tetmajera Z, 20-362 Lublin pismem znak KG.09l0.1.20l9,
doręczonyn w dniu 28,08.20l9r. oraz pismem GIniny Lublin plac Króla Władysława Łokietka l, 20- l09
Lublin znak lR.tKR.25l2,1.20l9, doręczonym w dniu 04.10.2019r., strona wniosła o zmianę terminu

wykonania obowiązków nałożonych na nią w pkt l lit. b, c, f oraz pkt 3 lit. a, b, c, d, g decyzji

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie znak: HDM.E-762|ż7/2017 z dnia

ż1.07 .20l7r., zmienioną decyzj ą z dnia 11.09.ż0l7r. oraz decyzją z dnia 24.09.20l8r. w zakresie:
l. zapewnienia gladkich, łatłych do utrzymania w czy§lości powierzchni podlóg w:
b) sali lekcyjnej Nr 8,



c) sali lekcyjnej Nr 9,

f) sali lekcyjnej Nr 12,

3. zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania oslonami ochraniającymi przed

bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym:
a) sali lekcyjnej Nr 2,

b) sali lekcyjnej Nr 3,

c) sali lekcyjnej Nr 8,

d) sali lekryjnej Nr 9,
g) sali lekcyjnej Nr 12.

Jednocześnie strona wnioskowała, by nowy tel,min wykonania nakazów decyzji ustalić na dzień

31.1ż.ż020r. z uwagi na brak środków finansowyclr.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitanry w Lublinie uznał za uzasadniony wniosek strony

o zmianę terminu wykonania obowiązków określonyclr w pkt l lit. b, c, f oraz pkt 3 lit, a, b, c, d, g ww.

decyzli, gdyż przemawia za tym słuszny intetes strony, o którym nrowa w ań. 155 ustawy z dnia 14

czerwca l960 r. Kodeks postępowania administracyjrrego (Dz.U. zż018 r. poz.2096 ze zm,).

W tej syuacji orzeczono jak w osnowie.

Od decyzji niniejszej służy stronię odwołanie do
w Lublinię z}ożone za pośr€dnictwem Panstwowego
doręczenia decyzji.

W trakcie biegu t€rminu do wniesienia
Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnęgo
sanitamemu w Lublinie oświadczenia o zrzeczeniu,się
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. i

Państwowego Wojęwódzkiego lnspektora Sanitalnego
Sanitarnego w Lublini€ w tęrminie 14 dni od dnia

się prawa do wniesienia odwołania wobec
Państwowemu PoWiatowęmu Inspektorowi

przez ostatnią ze stron postępowania,

Państrvowy Polviato\,,y lnspektor saniiamy

otrżynrują:
l, Cnina Lublln, Uźąd M lasta Lublill Wydziat oświaty i wycho\\allia, ul. NaJutowiczA 37139, 20-0 | 6 Lublin,

@ srkola Podstawo*a Nr ]2 z oddziałami lnt€racyjnymi im. Pamięci Majdanka u|, Każimie.za Przerwy - Tetmajera ż,20.362 Lnblin,

J. aa,


