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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRYFINIE
Nr tcl.091/416-23-43
Nr tcl. 091/416-38-58
Nr frx.09l/416-23-43

74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6

Identvfikator

PS-PPIS/OI2l

.

Gryfino, dnia23 paLdziernika 2012 roku
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UPowAzNIENIE N. 12CI4
Na podstawie ar1. 35 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitamej
jednolity
(tckot
Dz. U. z 201I roku, Nr 212 poz. 1263 z p6lniejszymi zmianami) i Rozporuqdzenia
z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie zasad i trybu upowa2niania pracownik6w stacji
Zdrowia
Mlnlrtra
s$itamo-epidemiologicznych lub Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego do wykonywania okredlonych
czynnodci kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu paristwowych inspektor6w sanitamych lub
Ol6wnego Inspektora Sanitamego (Dz. U. z 2010r., Nr 2, poz.10), oraz art.79 a ust. I i 6 ustawy z dnia
2 tipca 2004r. o swobodzie dzialalnodci gospodarczej (Dz.U. z 2010 roku, Nr 220, poz. 1447
z p6iniejszymi zmianami) upowaZniam

Panlq (na) Sylwig Wojtaszak
Stnnowisko: Asystent
nr lcgitymacji slu2bowej: 46

Prnlq (na):
Strnowlsko:
nr legitymacji sluzbowej:

--

do pzcprowadzania czynnoSci kontrolnych (oznaczenie przedsigbiorcy)

Znklrd Wodoci4griw i Kanalizacji Sp. z o.o.
uL M. Golisza 10
7l-682 Szczecin
Zaklrd Produkcji Wody ,,Miedwie"
wodociqg Miedwie

Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola bie24cego stanu sanitamo

Kontrola trwad bgdzie od dnra

-

porzqdkowego pomieszczef i urzqdzeri wodoci4gowych.

do ilnia 24 oetAdziemika 2012 roku
iilt [{}\,vlriK ,.i i, ( tj

Podpis i pieczpi osoby udzielajqcej upowaznienia

repouczENtE o PllAwACll I oRowl^T,KA(

1.

2.
3.

A.

5.
6.
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.

8.

9-

10.
11.

12.

13.

ll

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w crylinic i upowaznicni prtcz nicgo Inrro\urlrl lirtslihttttl ft1t{l
llpidemiologiczncj w Gryfi nie maj4 prawo:
l) wslgpu na tcrcnie miasl i wsi do:
a) zalladtiw pracy oraz wszystkich pomicszczcri i urzqdzci wchodzqcych w ich skllcl.
b) obiekt6w uzltecznosci publicznej, obickt6w handlowych, ogrod6w dzialkowych i ttir,tttr,hrlll t'l tlfl,

.'l

.1

|f,mfi

t

tlrtClf*

pomieszczei wchodz4cych w ich sklad,
c) (rodk6w transportu i obiekt6w z nimi zwi4zanych, w tym rdwniez na statki morskie, zcglugi trd(lhtl'rwr,l I lxtwldtttB,
o) obiekt6w bQd4cych w trakcie budowy
2)
24dania pisemnych lub ustnych informacji o.a2 wzywania i przesluchiwania os6b,
z4dania okaz-ania dokument6w i udostQpniaria wszelkich danych,
3)
pobierania pr<ibek do badan laboratoryjnych (art. 25 ust. I ustawy z dnia l4 marca 1985 r. o Paristwowci lnspcldl s tlllttlll€l
4)
(Dz.V. z20ll r. Nr 212, poz. 1263 z p6i,n. zm.).
Do kontroli dzialalnoSci gospodarczej przedsipbiorcy stosuje siQ przepisy rozdzialu 5 ustawy z dnia 2lipca 2004 r. o stvrrhrxlrtr
dzialalnoSci gospodarczcl (Dz. U. Z2OO1 t.Nr 155, p6z. 1095, zpo1n. zm.l8), zwanej dalej,,usdg"
KontrolQ wszczyna siq nie *czefniej ni2 po uplywie 7 dni i nie polniej ni2 przed uplywem 30 dni od dnia doreczenia zawiadonticttirl
o z miarzg wszczecia kontroli. Jczcli kontrola nic zostanie wszcz-Qta w terminie 30 dni od dnia dorQczenia zawiadomicnia, wsrcrQcic
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 4 usdg). Na wniosek przedsi€biorcy kontrola mozc byC wszczQta przctl
uplywcm 7 dni od dnia dorwzenia (arl. 79 ust. 5 usdg ).
KontrolQ przeprowadza sig w siedzibie kontrolowancgo lub w miejscu uykonywania dzialalnoici gospodarczej oraz w godzinach
pracy lub $ czasic faklycznego wykonywania dzialalnosci gospodarczej przez kontrolowanego. Kontrola lub poszczeg6lne czynnojei
kontrolne, za zgodq kontrolowanego, mog4 byd przcprowadzanc r6wni€z w siedzibie organu kontroli, jezeli mozc to usprawnic
prowadzenie kontroli Art. 80a ust. I i 2 usdg)
I,rzedsiQbiorca jest obowi4zany prowadzit i przcchowywa6 w swoiei siedzibie ksi€kQ kontroli oraz upowaznienia i prolokoly
kontroli. Ksiqzka kontroli mo2e mie6 formQ zbiorlr dokumcnt6w. Ksiqzka kontroli sluzy przedsiQbiorcy do dokumentowania liczby
i czasu trwania kontrolijego dzialalnosci
Czynnosci kontrolne powinny byd przcprowadzane w spoijdb sprawny i mozliwie niezakl6caj4cy funkcjonowania kontrolowa.
przcdsiQbiorcy. W przypadku gdy przedsiQbiorca wskaze na pismie, ze przeprowadzane czynnosci zakl6caj4 w sposdb isto'tt
dzialalno(i gospodarcz4 przedsipbiorcy, konieczno(C podjqcia takich czynnoSci powinna byi uzasadniona w protokole kontroli (art.
80b usde).

Czynnosci kontrolnych dokonuje siQ w obccno{ci kontrolowancgo lub osoby przcz niego upowaznioncj (art. 80 ust. I usdg)Kontrolowany .iest obowivany do piscmncgo \rskazania osoby upowaznioncj do reprezentowania go w trakcie kontroli.
w szczegdlnosci w czasiejego nieobecno$i(art. [i0 ust.3 usdg).
W razie nieobecnofui kontrolorvanego lub osoby przcz nicgo upowaznionci albo niswykonania przez kontrolowanego obowi4zku.
o k16rym mowa w an. ust.3 usgd, czynnosci kontrolnc mogil byd wykonywanc w obecno(ci innego pracownika kontrolowanego.
kt6ry moze by6 uznany za osobQ. o kt6rej mowa w art. 97 ustawy z dnia 2l kwietnia 1964 r, - Kodeks cywilny (1j. osobQ umocowanq
przcz przcdsiQbiorcQ do dokonywania cz.ynnosci prawnych w trakcic kontroli), lub w obecnoJci przywolanego Swiadk4 k16rym
powinien bye funkcjonariusz publiczny, niebpd4cy jednak pracownikiem organu przcprowadzajqcego kontrolg (art. 80 ust. 5 usgd).
Cz.ynno$ci konlrolne mogq by6 uykonywame przez pracownik6w organ6w kontroli po okazaniu przedsiQbiorcy albo osobie przcz
niego upowaznionej legitymacji sluzbowej upowazniaj4ccj do wykonywania takich czynnolci oraz po dorpczeniu upowaznicnia do
przeprowadzenia kontroli, chyba ze przepisy szczcg6lnc przewiduj4 mozliwo(C podjQcia kontrolj po okazaniu legilymacji. W takim
przypadku upowainienie dorqcza sip przedsiEbiorcy albo osobie przez nicgo upowaznionej w terminic okrcSlonym w tych
przcpisach, lecz nie p6iniej nia,trz,eciego dnia od wszczQcia kontroli (art. 79 a usl. I usdg).
w przypadku wszczQcia czynnosci kontrolnych po okazaniu legitymacji sluzbowcj, prz-ed podjgciem pierwszej czynnosci kontrolnqj.
osoba podejmujrpa kontrolp ma obowiqzek poinformowad konlrolowarogo przedsiQbiorcQ lub osobQ, wobec kt6rej podjQto czynno{ci
kontrolnc, o jcgo prawach i obowiazkach w trakcie kontroli (art. 79 b)
Nie mozna r6wnocz€Snie podejmowa6 prowadziC wiQcej niz jednei kontroli dzialalnoSci przedsiQbiorcy (z wyj4lkiem gdy
przeprowadzenie kontroli jest niezbpdne dla ptzeciwdzialania popelnieniu przcstqpstwa lub wykroczenia luh jest utasadni(A
bezpodrednim zagrozcnicm zycia, zdrowia lub irodowiska naturainego). Jczeliprzcdsir;bio.ca wykonuie dzialalno3l gospodarcf
wigcej ni2.jednym zakladzie lub innej wyodrqbnionej czq{ci swoiego przedsiqbiorstwa. zasada ta odnosi siQ do zak}adu luh c/($tl
przedsiQbiorstwa ( art. 81 ust. I i ust. la usdg)
Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsipbiorcy w jcdnym roku kalendarzowym nie mor.9 ptzekaczai I
l) w odnicsicniu do mikroprzedsigbiorc6w 12 dni roboczych;
2) w odniesieniu do malych przedsipbiorc6w l8 dni roboczych;
3) w odniesieniu do Srednich przedsigbiorc6w - 24 dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostalych przedsiQbiorc6w - 48 dni roboczych (art. 82 ust. I usdg).
Ograniczeli czasu kontroli nic stosujc siQ, w przypadkach gdy przeprowadzenie konlroli jcsl niczbQdne dla przeciwdzialania
popclnicniu prrcslepstwa lub wykoczenia lub jest uz.asadnione bezposrednim zagro2cnicm iyci4 zdrowia lub Srodowislrt
naturalnego (art. 82 ust. 2 usdg).
Zakrcs kontroli nic mo?r wykrac2taC poza zakrcs wskazany w upowaznieniu (art. 79a usi- 8 usdg).
14. Przcdsigbiorca moTt wnicsa piscmny sprzeciw wobec podjQcia i wykonywania przez organy kontroli czynnoSci z naruszenacttl
p?epis6w arl. 79-'19b. aa. 80 ust- | 2 usdg. Sprzeciw przedsiQbiorca wnosi na pismie wr.u z uzasadnieniem do orgotlll
podcjmuiqccgo i wykonui:lccgo kontrolQ. a o wniesieniu sprz-cciwu przedsigbiorca zawiadamia na pisDic kontroluj4cego (aa. tll (
ust. I i2 usdg). Sprzxciw wnosi siQw terminie 3 dni roboczych od dnia wszczpcia kontroli przez organ kontroli(art. 84 c ust.3 trs(lg)

i

i

KwitujE odbi6r upowazn ienia:

Data:

.-1.

1. l(.al

i+t.

Podpis kontrolowanego (osoby

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
74 - 1OO GRYFINO
ul. Flisacza 6
e-mail: psse.gryfino@pis.gov.pl

tel. (091 )41 6-38-58, tel. / fax. (091 )4 1 6-23-43
strona internetowa: pssegryfino.pis.gov.pl
Grvfino. dnia 24 oaZdziernika 20 I 2 roku

Nasz znak: PS-N-HK/600-44/36/

l2

Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M. Golisza 10
71

-

682 Szczecin

Zaklad Produkcji Wody ,,Miedwie"
w Nieznaniu

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie dzialajqc w oparciu o przepisy art.6l $ 4 ustawy
Kodeks PostQpowania Administracyj nego (tekst jednolity Dz. U. 98 poz. 1071 z 2000r z p6Zniejszymi znianami)
zawiadamia, ze w zwi4zku z przeprowadzonq kontrolq rv dniu 24 paldziernika 2012 roku nr protokolu: HK-598/12

i

stwierdzeniem naruszefi wymagarl sanitamych, zgodnie

o Paistwowej Inspekcji

Sanitamej (tekst jednolity DZU.

z art.2'7 us| I

ustawy

z dnia 14 marca

1985 roku

z 20]llr, nr 212, poz. 1263 z p62niejszymi zmianami)

zostalo wszczQte postEpowanie administracyjne i wydana zostanie decyzja administracyj na.

Strona moze usunqi stwierdzone nieprawidlowoSci

i

zarviadomii o w;'konaniu tutejszy Organ lub

w terminie 7 dni

przed wydaniem decyzji

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma przeslad

informacjE

w jakim terminie zostanq usunigte.

an

Zostaje wszczQte takte postgpowanie administracyjne w sprawie ohciqienia oplatq o ktdrej mowa w

i 2 ustawy o Pafistwowej Inspekcji Smitamej z dnis
1263

z

14 marca 1985r.

(k*rt jednoliv DzU.

z 201

36

usl

l

Ir, nr 212, poz

p(tzn arl). Struna zostaje obciqiona hosztami zfi c4ynnoici kontrulne.

I i art. 73 $ |

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Cryfinie informuje, iz zgodnie z art. l0 $
ustawy o Kodeks PostQpowania Administracyj nego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r, nr 98 poz.

l07l z p62niejszymi

zmianami) strona moze zapozna( siq z aktami sprawy i zloLy( co do niej wyja5nienia lub zastrzeZenia w Powiatowej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ul. Flisacz: 6 w dniach poniedzialek
9.00

-

-

w

pi4tek

godzinach

12.00 w pok. nr 8.

W przypadku braku pisemnej iniormacji o wykonaniu lub o terminie

usuniqcia nieprawidlorvoSci.

zostanie wydana decyzja administracyjna. a termin je.j wykonania zostanie nadany z urzqdu.

't'owY
i't,\\'

Brak odpowiedzi nie wstrzymuje postEpowania.
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