przeprowadzonej w dniu l6listopada 2015 r.
przez Regionalny ZarzEd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Dzialaj4c na podstawie art. 156 ust. 2, art. 157 ust. I i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. IJ. z 2015 r., poz' 469) oraz upowa2nienia Dyrektora Regionalnego
zarzqd:u Gospodarki wodnej w szczecinie, przeprowadzono kontrolg gospodarowania
wodami.

Podmiot kontrolowany:

Kierownictwo
kontrolowanego
podmiotu
Obiekt

(urzqdzenie wodne
lub ich zesp6l tworzqcy
obiekt hydrotechriczny):

l)

I

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M. Golisza 10'71-682 Szczectn

) Prezes Zarz4du --Dyrektor Generalny

?4szo*ot

,fi"toyc'vl+

strefa ochrorura ujgcia wody podziemnej

,,Skolwin"

zlokalizowanego przy ul. Biwakowej 60 w Szczecinie.
miej scowoSi: Szczecin, gmina Szczecin,

Lokalizacja:

Zakres kontroli (wg art.
156 ust.

I

powiat Szczecin, wojew6dztwo zachodniopomorskie

l)

Przestrzeganie warunk6w obowi4zujqcych

Katarzyna Wigch
(upowa2nienie w 1612011 z dnia 28 grudnia 201 I
2) Paulina Wojtasiuk
(upowaZnienie w 6/2015 z dnia 9 marca 2015r. )
i) Magdalena Wawer
(upowaZnienie nr 8/2015 z dnia27 lipca 2015r.)
1)

Rodzaj kontroli

strefach i

obszarach ustanowionych na podstawie ustawy

Prawa wodnego):

KontrolQ przeprowadzili

w

r.)

planowa (wg planu kontroli na rok 2015 zatwierdzonego przez
Prezesa KZGW w Warszawie w dniu 2l stycmia 2015 r. )

l. ochrona zasob6w w6d podziemnych ujmowanych przez
ujgcie wody podziemnych wykorzystywane do
Cel kontroli

zaopalrzenia ludnoSci w wodg do spoZycia do spoZycia
2. kontrola przestrzegania warunk6w (zakaz6w, nakaz6w)
obowi4zuj4cych w strefie ochonnej (teren ochrony
bezpodredniej +perireap;ei) ujgcia wody podziemnej
ustanowionej decyzjq Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
9 listopada 2012r., znak: WGK iOS-ll-6120.1-4.2012.CK
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Przedstawiciele
iednnstki kontrolnwanei

(imiginazwisko-nazwa
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upowaznienie)
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Inne osoby bior4ce
udzial w kontroli

1)

(imii i nazwisko
stanowisko)

2\

-

Dokumenty

nazwa jedrostki,

ZtttlltO

SV,olw"t

:

i

Decyzje iydun" na podstawie ustawy Praw6 wodne zwi4zane z tematem konioli ldata
wydania, sygnatura, nav a organu wydajqcego i zalves/korzystanie):
I ) Decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012r, znak: WGKiOS11.6320.1-4.2012. GK
sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujgcia wody
,,Skolwin" przy ul. Biwakowej 60 w Szczecinie obejmuj4cej teren ochrony
bezpoSredniej ujgcia

w

dot.

obiektu:

strefy

Przeglqdy/kontrole obiektu (data, nanua organu kontrolujqcego, przedmiot kontroli,
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Uwagi i wyjaSnienia Kontrolowanego:

Regionafny Zarz4d Cospodarki Wodnej w Szczecinie - Protok6l

6w kontroli:

Uwagi zgloszone przez pozostalych

Zal4czniki do protokolu

1.

:

Kontrolowany zostal poinformowany o prawie:
jego
wniesienia na piSmie umotyvvowanych zaslrzezeh i uwag do tre(ci protokolu przed
podpisaniem,

podpisania protokolu i przedstawienia swojego stanowiska na piSmie
skierowanym do RZGW w Szczecinie, w terminie 7 dni'
jest RZGW
Administratorem zebranych w wyniku kontroli danych osobowych
r'
Szczecinie. Dane bgd4 przetwarzane zgodnie z ustaw4 z dnia 26 czerwca .2014
ochronie danych osobowych (Dz. LJ. poz' 1182 z po2' zm') wcelu naleZytego

Z. odmowy

w

o

przeprowadzenia czynnoSci kontrolnych'

Dane bgd4 udostgpniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okoljczno6ciach
przewidzianych * u.t.ikO ust.l ust.2 oraz art'767 ust' I i 2 ustawy Prawo wodne' a tak2e
w innych powszechnie obowi4zuj4cych przepisach'
Zdjgcia wykonane w trakcie oglgdzin, obrazujqce stan faktyczny zastany w dniu kontroli'
stuno*i4 za\4cznik do egzemplarza protokolu kontroli organu kontroluj4cego'

Niniejszy protok6l sporzqdzono w

{

egzemplarzach i po odczl'taniu podpisano'

Na tym protok6l zakoliczono i odczytano

protok6) Kontroli nr ZD-50g3-ll15-kw
Regionalny Zarzqd Gospodarki wodnej w Szczecinie "rronu|.
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Podpisy os6b biorqcych udzial w czynno$ci urzgdowej
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Uc ze s tniczqcy w kontro li :

D.
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2) T:

Odm6wili podpisania protokolu:

Protok6l sporz4dzil

Potwierdzam odbi6r protokoh kontroli

:
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