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Na podstawie art. 104, art. 105
1 oraz art. 130
2 ustawy z dnia 14 czerwca 19Or.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Państwowy
Powiatowy inspektor Sanitarny w m. St. Warszawie
-

umarza
postępowanie administracyjne prowadzone w Sprawie uchybień sanitarno-higienicznych
stwierdzonych podczas kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 07. 03. 2013r.
w zakładzie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, ul. Królewska 27 „ 00 060
Warszawa z uwagi na jego bezprzedmiotowoś.
-

UZASADNIENIE
W następstwie kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 07.03.2013r. w zakładzie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 „ 00 060 Warszawa
-

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie wszczął postępowanie
administracyjne w przedmiocie usunięcia stwierdzonych uchybień:
1 .Brak znaków informujących o zakazie palenia tytoniu na terenie zakładu.
2.Brak dostępnej dla pracowników informacji o osobach wyznaczonych poudzielania
I pomocy.
W trakcie postępowania wyjaśniającego przedstawiciel strony przedłożył dokumenty
potwierdzające usuniecie stwierdzonych uchybień:
1 Zapewniono znaki informujące o zakazie palenia tytoniu na terenie zakładu pracy.
2.Zamieszczono przy apteczkach o informację pracownikach przeszklonych do udzielania I
pomocy.
Zgodnie z treścią art. 105 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania gdy z jakiejkolwiek przyczyny stało się
ono bezprzedmiotowe. Przedłożone dokumenty pozwalają uznać, że uchybienia stwierdzone
w trakcie kontroli sanitarnej w dniu 07.03.2013r. zostały usunięte i tym samym przedmiot
postępowania przestał istnieć.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie I OSK 967/2005:
„bezprzedmiotowość postępowania ma miejsce w sytuacji, (...) gdy nie ma materialnoprawnych podstaw do władczej, w formie decyzji administracyjnej ingerencji organu
administracyjnego. Wówczas jakiekolwiek rozstrzygnięcie merytoryczne pozytywne, czy
negatywne staje się prawnie niedopuszczalne”.
Mając na względzie powyższe okoliczności, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w m.st. Warszawie umorzył postępowanie w stosunku do Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, ul. Królewska 27 „ 00 060 Warszawa.
-

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego 00 - 875 Warszawa ul. Zelazna 79. Odwołanie powinno być wniesione za
pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
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