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PROTOKOI- KONTROLI
Niezna6, dnia 02 czerwca 201t roku

NrHK- .'.b.7.b..,r0

(MieJscoreoit i daa)

przeprowadzonej przez Sylwig Wojtaszak
Starszy Asystent, upowaznienie nr 13

(i

ie i

-

Starszy Asystent, upowainienie nr I

I i MagdalenE Zukowsk4

-

nairisko, slanou'isko slu.bowe, nr upowa:nienia do vykanwania c4nnoici konlrobtlch)

pracownika (-6w) upowaZnionego (ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie
Kontrolq przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.lJ.z 2011r. Nr 212, poz. 1263), w zwiqzkt art.67 $ 1orazart.68 $ I i$ 2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2073 t. poz.267 z p6in. zm.).

r. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO ZAKLADU/ OBIEKTU

I.l. Zaklad/obiekt kontrolowany:

(pelna nazwa, adres, telefon, foks):

Zaklad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
Zaklad Produkcji Wody ,,Miedwie" w Nieznaniu

-

74 106 Stare Czarnowo
I.2. WaSciciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagafi:
Zaklad Wodoci4g6rv i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie

Zaklad Produkcji Wody ,,Miedwie" w Nieznaniu
74

-

106 Starc Czarnowo
(adres

.aniet:kania / adres sied:iby
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pr?padku sp6lki cy\rilneJ adxesf zanies.kania t)s?slkich vspdlnik6w / leleloh / Ial$ )
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I zdn.13.l0.200lir.
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Protok6l kontroli nr HK-

iir.z.

wvp"'"i"";;

Nie dotyczy

;i; il";;; k";i;"'i;,

III.3. Podczas kontroli do badaf laboratoryjnych pobrano pr6bki - nr protokolu/6w*
Nie dotyczy

IIL4. Korrystano* z rrynik6w badari i pomiar6w:
NI;^

^^r.--,.,

IV. NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re naruwono*:
Nie dotvczv
V. Wykaz dokumentdw zalQczonych do protokolu*
Nie dotvczv

Vl. Uwggi i zastrze'enia os6b uczestnicz4cych w kontroli.
Wnosz{ni9-.1g1sgzg5 uwagi izastrzezenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
Vll. Za-stwierdzone nieprawidlowoSci wymienione w protokole w pkt....t!e

I

Tlgzoloi-lnalo2ono** mandat kamy

,;,;;;;;;;';:;;:;;;;;;;i;,

na

"

(podslctt,a prawha)

Poprawki i uzupelnienia do protokolu
(

-

podat: nuner strcn)| protokolu,

vyrazy blqdne i te,

Protokdt losta! sporzqdzony w 2 jednobraniqcych egTemplanach,
p o d p is anvlo d m dw io n o D o dD is sn la * *.
-ffipr4ypai*u oamowl, podpisania protokolu
powdd
naleiy wpkac

F1/l/t/01 wyd. I zdn- 13,10.2008r.

kt6re Je --astepujq

a nastepnie

po

)

odczJrtaniu

odmowy podpisania protokolu.

i

omdwieniul zosttl

Protok6l konrroli
I

n

Dokon"nJ/ni" dokonano+* woisu w ksiazcelkonroli sanitarnelli kiazce kontroli**
na podsawie art. I r.Tln-s-ary-;Ffilanswowej Inspekcji Sanitamej

\W!-offiie *yaanof

wnioski,kdFfrFEd6 w ksi4r:kQ kontoli
Data i godz zakohczenia kontroli:

sanitarnej

**

.9

O.X"Qb.,M\t.., q0&.,..9.o......

HK-
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/14

dora'Zne zalecenia.

L{czny czas kontrorir

Srrona 3 z 3

uwagi i
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,MIDI)

t'rnl,:

ini Mari

(podpis osob obecnych

POTwlERDZENIE

U PROTOKOLU PRZEZ STRON4

Protokol kontroli saniramej otrzymatem ( -am)w

dniu....2,q..6. .?--e/-/'

i4dhoauo*'
(podpis i piec:et oso

'odbercJqceJ

probkA)

pOUCZENIE: Sfiona/osoba upowazniona w terminie 7 dni od daty dorQczenia niniejszego Protokolu moze zglosii
zastrzezenia do ustalef stanu faktycznego.
wyniki kontfoli dotyczqwar nk6w skontrolovanego zaHadty'obielau w czasie i miejscu trwania konlfoli.
Slrona na ka2dym etapie postel2ova ia ma prcwo wglqdu w dokumentacjp w siedzibie Stacji

a-w

pr:ypad*

odpo\aiedzi negatyatnej nalezy

**- wla'cive zakreilii

Fl/PD01 wyd.

1 z dn. 11.10 2008r'

vPisat ,, nie dotyc.y''

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRYFINIE
Nr tel. 91/416-23-43
Nr tel. 91/416-38-58
Nr fax. 9l1416-23-43

74-100 Crvfino. ul. Flisacza 6

PS-PPrS/O12I

61r

Gryfino, dnia29 maja 2014 roku

t'.t4

UPOWAZNIENIE

Nr 6ll

z

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
dnia 74 marca 1985r. o Paistwowej Inspekcji Sanitamei
(tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 212 poz. 1263 z poLn. zm.) i rozporz4dz.enia Ministra Zdrowia z dnia
sprawie zasad trybu upowazniania pracownik6w stacji sanitamo31 grudnia 2009 roku
epidemiologicznych lub Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego do wykonywania okreSlonych czynnoSci
kontrolnych wydawania decyzji w imieniu pafstwowych inspektor6w sanitamych lub Gl6wnego
lnspektora Sanitarnego (Dz.U. z 2010r., nr 2, poz.10), otaz art.79a ust. I i 6 ustawy z dnia 02lipca 2004
roku o swobodzie dzialalnoSci gospodarczej (tekst jednolity Dz.U.22073r. poz.672 z p52n. zm.)
upowaZniam

w

i

i

Pani4(na): Magdaleng Zukowsk4
stanowisko: Starsry Asystent
nr legitymacji sluibowej: 53
Pani4(na): Sylwiq Wojtaszak
stanowisko: Starszy Asystent
nr legitymacji slu2bowej: 54

do przeprowadzania czynno6ci kontrolnych (oznaczenie przedsigbiorcy):

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M. Golisza l0
7l - 682 Szczecin
Dot. kontroli wewnptrznej sprawowanej na terenie Powiatu Gryfiiskiego
Zakres przedmiotowy kontroli:
Kontrola tematyczna przedsigbiorst
wynikajqcych z rozporzqdzenia Mi
ptze znaczonel d,o spozycra przez
Kontrola trwac bgdzic od dnia

O2 czerwca 2014

roku

Podpis i pieczgi osoby udzielaj4cej upowaznienia

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIAZKACH
1. Paristwor.ry Powiatowy Inspekor Sanitarny w Gryfinie

i upowaznieni przez niego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Gryfinie maj4 prawo:
1) wstQpu na terenie miast i wsi do:
zaklad6w pracy oraz wszystkich pomieszczefi i urzqdzeir wchodz4cych w ich sklad,
obiekt6w uzytecmoSci publicznej, obiekt6w handlo\4ych, ogrod6w dzialkowych i nieruchomodci oraz
wszystkich pomieszczeri wchodz4cych w ich sklad,
Srodk6w transportu i obiekt6w z nimi zwi4zanych, w t),m r6wniez na statki morskie, Zeglugi Sr6dl4dowej i

a)
b)
c)

d)
2)
3)
4)

pow.letrzne,

obiekt6w bEd4cych w takcie budowy,

z4dania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesfuchiwania osob,
z4dania okazania dokument6w i udostgpniania wszelkich danych,

pobierania pr6bek do badaf laboratoryjnych (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 rnarca 1985 roku o Pafstwowej
lnspckcji Sanitarnej (Dz.U.z201,1rokuNr212,poz. 1263 zp|inieJszymi zmianami).
2. Do kontroli dzialalnoici gospodarczej przedsiQbiorcy stosuje sig przepisy rozdzialu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. 22013 roku, poz. 612 z p62n. zm.), zwanej dalej ,,usdg".
3. Kontrofg wszczyna siE nie wcze3niej niZ po uplywie 7 dni i nic p,6iniei niz przed uplywem 30 dni od dnia dorQczenia
zawiadomienia o zamtarze wszczgcia kontroli. JeZeli kontrola nie zostanie wszczQta w terminie 30 dni od dnia dorQczenia
zawiadomienia, wszczgcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust.4 usdg). Na wniosek przedsigbiorcy
kontrola moZe byd wszczeta przed uplywem 7 dni od dnia dorpczenia (art. 79 ust. 5 usdg ).
4. Kontrole przeprowadza sig w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu wykonywania dzialalno6ci gospodarczej oraz w
godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania dzialalnoSci gospodarczej przez kontolowanego. Kontrola lub
poszczeg6lne czynnodci kontrolne, za zgod4 kontrolowanego, mog4 byd przeprowadzane r6wniez w siedzibie organu kontroli,

.,;?:f:6[JJffHo'i1.Xff]T##i,li;3fl3,J,,1"*

- ,*",0

,"-." ***e kon*ori ora, upo*umie"nia O

i protokoly kontroli.
6. CzynnoSci konfiolne mogq byi wykonywane przez pracownik6w organ6w kontroli po okazaniu przedsipbiorcy albo osobie
przez niego upowaZnionej legitymacji slu2bowej upowaZniaj4cej do wykonywania takich czynno6ci oraz po dorpczeniu
upowaznienia do przeprowadzenia kontroli, chyba 2e przepisy szczeg6lne przewiduj4 mozliwoSi podjqcia kontroli po
okazaniu legitymacji. W takim prznadku upowaznienie dorgcza siq przedsigbiorcy albo osobie przez niego upowaznionej w
terminie okreSlonym w tych przepisach, lecz nie p6Zniej niz trzeciego dnia od wszczqcia kontroli. Kontrolowany jest
obowi4zany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania go w trakcie konfioli, w szczeg6lnoici w czasie
jego nieobecnosci(an. 80 ust. 3 usdg).
7. Podjgcie czynnoici kontrolnych po okazaniu legitymacji slu2bor"ej, na podstawie przepis6w szczeg6lnych, moZe dotyc4C
jedynie przypadk6w, gdy czynnodci kontrolne s4 niezbpdne dla przeciwdzialania popelnieniu przestQpstwa lub wykroczenia,
przeciwdzialania popelnieniu przestQpstwa skarborrego lub wykroczenia skarbowego Jub zabezpieczenia dowod6w jego
popelnienia. a takze gdy przeprowadzenie kontrolijest uzasadnione bezpoSrednim zagrozeniem zycia, zdrowia lub Srodowiska
naturalnego.

8. W razie nieobecno5ci kontolowanego lub osoby przez niego upowa2Tionej albo niewykonania przez kontrolowanego
obowiqzku, o kt6rym mowa w art. 80 ust. 3 usdg, czynnoSci kontrolne mogq byi wykonywane w obecno$ci innego pracownika
konfolowanego, kt6ry moze byC umany za osobg, o kt6rej mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks
cywilny (tj. osobg umocowan4 przez przedsigbiorcE do dokonywania czynnoSci prawnych w trakcie kontroli), lub w obecnodci
przywolanego 3wiadka, kt6rym powinien byC funkcjonariusz publiczny,

nie

bgdqcy jednak pracownikiem organg-

przeprowadzajqcego kontrolQ (art. 80 ust. 5 usdg).
t
9. Zakres konnoli nie mo2e wykraczad poza zakres wskazany w upowaznieniu (art. 79a ust. 8 usdg).
10. W przypadku wszczqcia czynnodci kontrolnych po okazaniu legitymacji sluzbowej, przed podjgciem pierwszej czynno3ci
kontrolnej, osoba podejmujQca kontrolq ma obowiqzek poinformowad kontrolowanego przedsigbiorcQ lub osobE, wobec kt6rej
podjqto czrynnoSci kontrolne, o jego prawach i obowiEzkach w trakcie konnoli (art. 79 b).

li.Czynno5ci kontrolne powinny byc przeprowadzane w spos6b sprawny i mozliwie niezakldcaj4cy funkcjonowania
kontrolowanego przedsigbiorcy. W przypadku gdy przedsigbiorca wskaze na pi6mie, Ze przeprowadzane czynno3ci zakl6cajq
w spos6b istotny dzialalnoiC gospodarcz4 przedsipbiorcy, koniecznoSC podjEcia takich c4,nno5ci powinna byC uzasadniona w
protokolc kontroli (a(. 80h usdg).
12. Nie mozna rownoczesnie podejrnowai i prowadzii wigcej nizjednej kontroli dzialalnoSci przedsigbiorcy (z wyj4tkiem gdy
przeprowadzenie kontroli .jest niezbgdne dla przeciwdzialania popetnieniu przestQpstwa lub wykroczenia lub jest uzasadnione
bezpoirednim zaglozeniem 4icia, zdrowia lub Srodowiska natualnego). Jezeli przedsiQbiorca wykonuje dzialalno6d
gospodarcz4 w wiqce.j ni2 jednym zakladzie lub innej wyodrEbnionej czgsci swojego przedsiQbiorstwa, zasada ta odnosi siE do
zakladu lub czgfti przedsigbiorstwa.
t3. Przedsigbiorca moZe wnie6C pisemny sprzeciw wobec podjEcia i wykonywania przez orgarry kontroli czynnosci z
naruszeniem przepisow art.79-79b, art 80 ust. I i 2, art. 82 ust. I oraz art. 83 ust. I i 2 usdg. Sprzeciw przedsipbiorca wnosi na
piSmie wraz z uzasadnieniem do organu podejmuj4cego i wykonuj4cego kontrolg, a o wniesieniu sprzeciwu przedsigbiorca
zawiadamia na pismie kontrolujqcego (art. 84 c ust. I i 2 usdg). Sprzeciw wnosi siQ w terminie 3 dni roboczych od dnia
wszczQcia konftoli przez organ kontroli (art. 84 c ust.3 usdg).

Kwitujg odbi6r
Data: .,L],li.i

-

Podpis kontrolowanego

