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DOryczAcE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczQcia kontrott
27.04.2016 r. godz. I 1:00
2. Data otrzymania pzez kontroiowanego
zawiadomienia

o kontroti"

08.04 2016
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Zatqcznik N z
Stronal
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Pieczg6 stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKOT KONTROLI Nr HK-536/16
Szczecin, dn.

27 .O4.2016 r.

(miejscowo6i idata)

pzeprowadzonel przez
Grzegorza

-Oddzial
z dnia ^&riko,
27 .04.2016t.

Higieny Komunalnej, PS.KS.011.122.2015 oraz upowaznienie pS.HK.388.2016

(ine inazwisko, kom6*a oeanizacyjna, upowa2nienia do wykonwanja czynnosci kontolnych)

Pracownika C6w) upowaznionego (-ych) przez PaRstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
W

SZCZeCinig

hazwa o/ganu palstwowej tnspekcji Sanjkrnei)

Kontrolg. p_rzeprowadzono na podstawje art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy

z dnia 14 marca 19g5 r. o panstwowej
lnspekcji sanitarnei (Dz. u. z 2015 (. poz. 1412lwzwiqzkuzart.o7g1o.azatl.68slisi;stawyzdnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. Zi1

I.

INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiotkontrolowany
zaklad wodociqgow
zwik@ZwikSZCzeci

2.

i

n,pl

Kanalizacji sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 szczecin, tel. 9.1 442G200, e_mail:
hetna nazwa/adres4etefon/taks/@cz'

etektroniczna)

Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu
zak{ad Produkcjiwody,,Pomozany", ul. szczawiowa,, szczecin, tet.
{petna nazwa/aciesnebfon/faks/poczta etektrcnicznahoctzaj $owadzonej dzialatnosci)

3.

gj

4426200 zwik@zwikszczecin.pl

Osoba fub jednostka otganizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
Zaklad Wodociqg6w i Kanatizacji Sp. z o.o.
(inje i nazwisko/pelna nazwa (inweslot/otgan zalozycielskilr/ ptzypadku
sp'lki cwitnej wymienic wszyslkich wsAlntk6w))

ui. Golisza 10,71-682 Szczecrn
Gdres zanieszkania/sieclziby

4.

NIP/REGON/PKD

-

(w ptzypadku sp(lki

cwilnei adesy zanieszkania wszyskich ws4lnik6t/rlretefofiaks/poczta

odpowiednio g512624BS4tB11g3143Ot36OOZ

5. Osoba kierujqca podmiotem kontrolowanym:
Waldemar

Gall

-

Prezes Zazqdu

(i nie i n azwisko/stanowisko)

6.

Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu'
Lukasz Bagihski - kierownik
upowaz n i ajecego/d ata wydania u pow a t n i6nia/m)

7.

Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
nie dotyczy
(inie i nazwisko/stanowisko/in ne)

il.

TNFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

1.

Data igodzina rczpoczecia kontroli 27.04.2016 r. godz. 11:00

2.

Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli"

08.04.2016

3. Przyczyna odstqpienia od zawiadomienia: -

4.

Data igodzina zakodczenia kontroli 27.04.20.16 r. godz.13:00
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Upowaznienie do nakladania gzywien w drodze mandatu karnego
wyoane przez

nr......-.. z dnia.........-...........

::................

(nazwe oryanu Palslwowej Inspakcii Sanitand)

Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy ptzyjecia mandatu.
Z tego prawa skozystala/nie6koEy€tab"

7.

Dane osoby odmawiajecej pzyjecia mandatu

"

i;,4i"";J;;i;;

" ":

8.

Protok6l zostal spotzqdzony w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach

L

Z trescia protokolu kontroli zapoznano siQ/nie+epeznane€i+*-

'10.

W przypadku odmowy podpisania protokolu nalezy wpisad pow6d odmowy podpisania protokolu
Nie odm6wiono

(czytelny podpis osoby odbieahccj probkal i piecze4 podniotu)

kontroli"

Ocena stanu sanitamego
formularze
urzqdzenia wodociqgowego opartego na jednym ujeciu wody zFtPKHKtO',UOltll

W trakcie kontroli urykeEyslafie/nie wykorzystano

(nazwa/n.)

POUCZENfE: W teminie 7 dni od daty dorcczenia niniejszego prctokolu kontrcli mogg zostaf zgloszone zastQeZenia
do ustalel stanu faktycznego..
Wyniki kontroli dotyczq warunk^w skontrclowanego podmiotu w czasie i mieiscu tMania kontroli.
Strona na kaZdym etapie postepowania ma
s a n it a m
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