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Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 3 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiqbiorc6w (Dz.U. z 2O2! r., poz. 162) zawiadamaa o zamiarze wszczqcia
kontroli w zakresie:
Bieiacy stan sanitarno - techniczny urzadzei wodociEgowych, budynk6w (wraz z pomieszczeniami
(w
Qrzynale2nymi) oraz terenu przylegiego, informacia o zakazie palenia tytoniu i wyrob6w tytoniowych
tym e-papierosow), apteczka pierwszej pomocy medycznej. Realizacja ograniczefi, nakaz6w, zaka26w i
zalecei w zwiazku z wystepieniem stanu epidemii SARS - cov2 w Polsce zgodnie z obowiEzujecymi
przepisami prawa oraz wytycznymi Gl6wnego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie, dot. pompowni wody
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POU@EN|E O PRAWACH I OBOWIAZKACH

w

i

upowa2nieni przez niego pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie majE prawo:
1) wstqpu do:
ai zaklad6w pracy oraz wszystkich pomieszczei i urz4dzei wchodzEcych w ich sklad,
b) obiekt6w u2ytecznoaci publicznej, obiekt6w handlowych, ogrod6w dzialkowYch inieruchomo<ci

1. Paistwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Szczecinie

orau wszystkich pomieszczei wchodzQcych w ich sklad,

transportu i obiekt6w
ir6dladowej i powietrznej,

c) 610dk6w

z

nimi zwiqzanych, w tym r6wniei na statki morskie, iegluBi

d) obiekt6w bqdAcych w trakcie budowy,
e) mieszka6, je2eli jest lub ma

byi w nich prowadzona dzialalnoid produkcyjna lub uslugowa

2) 2Edania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesluchiwania osob,
3) 2qdania okazania dokument6w i udostqpniania wszelkich danych,

analiz laboratoryjnych, badai i pomiardw
(rodowiskowych (art.25 ust. lustawyzdnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej InspekcjiSanitarnej Dz.'

4) pobierania p16bek oraz przeprowadzania badari

i

U. z 2021 r ooz. 195).

2. Do kontroli

dzialalnoici gospodarczej przedsiebiorcv stosuje sie przepisv rozdzialu

z dnia 6 marca 2018

r

5

ustawy

Prawo przedsiebiorcow (Dz.U. z 2027, po..1,62J.

3. Kontrole wszczyna siq nie wczeSniej nii po uplywie 7 dni i nie p6iniej ni2 przed uplywem 30 dni od dnia

o zamiarze wszczqcia kontroli. Czynnoici kontrolne zwiazane z pobieraniem
pr6bek i dokonywanlem oglqdzin, w tym pojazd6w, lub dokonywaniem pomiar6w mogq byi wykonywane
przed uptywem terminu 7 dni. Czynnoicj zwiqzane z pobieraniem pr6bek idokonywaniem ogledzjn

dorQczenia zawiadomienia

nie mogE przekraczai jednego dnia roboczego, natomiast czynno6ci zwiazane z dokonywaniem pomiar6w
nie mogA przekraczai kolejnych 24 godzin liczonych od chwili rozpoczqcia tych czynno6ci (art. 48 un. 2, ust.
5 iust.5 Prawa przedsiQbiorc6w).

4. KontrolQ przeprowadza siQ w siedzibie przedsiqbiorcy, miejscu wykonywania dzialalno(ci gospodarczej
lub, za zgoda lub na wniosek pnedsiqbiorcy, w miejscu przechow\,\rania dokumentacji, w tym ksiqg
podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania dzialalno6ci gospodarczej przez
przedsiebiorcq. Kontrola lub poszczeg6lne czynnoici kontrolne, za zgodq przedsiebiorcy, mogq byi^
t
przeprowadzone r6wnie2 w siedzibie organu kontroli. (art. 51 Prawa przedsiebiorcow).
5. Za zgoda przedsiQbiorcy kontrola lub poszczeg6lne czynnosci kontrolne moga byi przeprowadzone w
spos6b zdalny za poirednictwem operatora pocztoweSo w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r
Prawo pocztowe lub za pomocq (rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z

dnia 18 lipca 2002

r

o jwiadczeniu uslug droga elektronicznq (art. 51 Prawa przedsiqbiorc6w).

wykonywane przez pracownik6w organu kontroli po okazaniu
przedsiqbiorcy albo osobie przez niego upowa2nionej legitymacji stu2bowej upowainiajAc do wykonywania
takich czynnoici oraz po dorQczeniu upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli (art.49 ust. l Prawa

6.

Czynnoici kontrolne moga

byi

przedsiqbiorc6w).

7. Zakres kontroli nie mo2e wykraczad poza zakres wskazany w upowa2nieniu (art,49 ust. 9

Prawa

przedsiqbiorc6w),

8. Czynno3ci kontrolnych dokonuje siq w obecno3ci przedsjQbiorcy lub osoby przez niego upowainionej,
za wyjqtkiem gdy:
1) rat),fikowane umowy miedzynarodowe albo bezpoirednio stosowane przepisy prawa UniO
Europejskjej stanowiE inaczej;

2)

jest

dla

przeciwdzialania popeinieniu przestqpstwa
lub wykroczenia, lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia;
3) przeprowadzenie kontrolijest uzasadnione bezp03rednim zagroieniem 2ycia, zdrowia lub 3rodowiska
przeprowadzenie kontroli

niezbQdne

{art- 50 ust. 1 i ust. 2 Prawa przedsiQbiorc6w).
9. Przedsiebiorca jest obowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania
w trakcie kontroli, w szczeg6lno3ci w czasie jego nieobecnojci {art. 50 ust. 3 Prawa prredsiqbiorc6w).

10. W przypadku nieobecnoaci przedsiqbiorcy lub osoby przez niego upowa2nionej albo niewskazania
na piimie osoby upowa2nionej, czynnoaci kontrolne mogq byd wykonywane w obecno6ci innego pracownika przedsiQbiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiQbiorry w ramach innego stosunku prawnego, kt6rzy
moga byi uznani za osobq, o kt6rej mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 19@ r - Kodeks cywilny,
lub w obecnoici przywotanego 3wiadka, ktdrym mo2e byi funkcjonariusz publiczny, niebedqcy
pracownikiem or8anu przeprowadzajqce8o kontrole (art.50 ust.5 Prawa przedsiQbiorc6w).

11. Czynnoici kontrolne wykonuje siQ w sposdb sprawny imo2liwie niezakl6cajAcy funkcionowania
przedsiebiorcy. W przypadku gdy przedsiqbiorca wskaie na pi(mie,2e wykonywane czynnoici zakl6cajE
w sposob istotnv dzialalno6a gospodarczE przedsiebiorcy, konieczno6a podjecia takich czynno:ici uzasadnia
w protokole kontroli (art.52 Prawa przedsiQbiorc6w).
12. Przedsiebiorca prowadzi w postaci papierowej lub elektronlcznej i przechowuje w swojej siedzibie
ksiq2kq kontroli oraz upowa2nienia i protokoly kontroli. W przypadku wszczqcia kontroli przedsiebiorca
siQ

niezwlocznie okazuje kontrolujqcemu ksiq2kq kontroli.
okazanie ksiqiki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej nastepuje przez zapewnienie dostQpu przy
uiyciu urzqdzenia pozwalajqcego na zapoznanie sie z jej tre<ciE albo wykonanie wydruk6w z systemu

informatycznego, po<wiadczonych przez przedsiQbiorcq za zSodnoia z wpisem w ksiE2ce kontroli
Przedsiebiorca nie okazuje ksiE2ki kontroli, jeielijej okazanie jest niemo2liwe ze wzglqdu na udostqpnienie
jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiqbiorca okazuje ksiAike kontroli w siedzibie
organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu te.i ksiE2ki przez inny organ kontroli

a
-

{art. 57 Prawa przedsiQbiorc6w).
13. Nie m02na r6wnocze6nie podejmowai i prowadzii wiqcej ni2 jednej kontroli dzlalalnoici przedsiqbiorcy.
czas trwania \,vszystkich kontroli organu kontroli u przedsiQbiorcy w jednym roku kalendarzowym
nie mo2e prTekraczaa w odnleslenlu clo:
1) mikroprzedsiqbiorc6w - 12 dni roboczych;
2) malych przedsiqbiorc6w - 18 dni roboczych;
3) (rednich przedsiqbiorc6w 24 dni roboczych;

4) pozostalych przedsiqb;orc6w - 48 dni roboczych;
Nie dotyczy to przypadk6w, gdy;

1)

przeprowadzenie kontroli

jest

niezbQdne

dla

przeciwdzialania popelnieniu przestepstwa

lub wykroczenia lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnaenia;
2) przedsiebiorca wyrazil zgodq na r6wnoczesne podiqcie i prowadzenie wiecej ni2 jednej kontroli;
3) przeprowadzenie kontrolijest uzasadnione bezpo(rednim zagro:eniem 2ycia, zdrowia lub 6rodowiska
(art.54 ust. l Dkt 1-4, art.55 ust. 1iust.2 pkt 1-3 Prawa przedsiqbiorc6w).
14. Przedsiebiorca mo2e wnie(a sprzeciw wobec podjQcia i wykonywania przez organ kontroli czynnoica z
naruszeniem przepis6w art. 48, att.49, art. 50 ust l i 5, art 51 ust 1, art. 54 ust. 1, art 55 ust 1i2 oraz
Ort. 58 prawa przedsiebiorc6w Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy przeprowadzenie kontroli
jest niezbqdne dla przeciwdzialania popelhieniu przestepstwa lub wykroczenia, lub zabezpieczenia

dowod6w jego popelnienia. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem przedsiqbiorca wnosi na piSmie do organu
kontroli, a o wniesieniu sprzeciwu zawiadamia na piamie kontrolujEcego. sprzeciw wnosi siq w termanie
3 dni roboczych od dnia wszczecia kontroli przez organ kontroli lub wystqpienia przeslanki do wniesienia
sprzeciwu (art.59 ust. 1-4 Prawa przedsiqbiorc6w).
15. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie:
1) czvnno(ci kontrolnych przez organ kontroli, kt6rego czynno<ci sprzeciw dotyczy - z chwilE dorQczenia

kontrolujEcemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu;
2) biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia zakoiczenia postepowania
wywoianego jeSo wniesieniem.
w przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli mo2e, w drodze postanowienia, dokonaa zabezpieczenia
dowod6w (dokumenty, informacje, pr6bki wyrob6w oraz inne no6niki informacii ) majacych zwiEzek

z

przedmiotem

przedsiebiorcow).

i

zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu

(art 59 ust 5 i ust 6

Prawa

l6

organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzvmania sprzecrwu rozparruje spr2eciw

oraz wydaje postanowienie o:
1) odstapieniu od czynno6ci kontrolnych;
2) kontynuowaniu czynnojci kontrolnvch.

Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni roboczych jest r6wnoznaczne w skutkach z
wydaniem przez
organ kontroli postanowienia o odstEpieniu od czynnoici kontrornych. organ kontrori mo2e kontynuowad

czynnosci kontrolne

z

dniem,

w

kt6rym postanowienie

o

kontynuowaniu c'vnno6ci kontrolnvch
stalo siQ ostateczne (art. 59 ust. 7 , ust. 8 i ust. 11 prawa przedsiebiorcdw).
17. W razie przewleklojci czynnojci kontrolnvch, po wyczerpaniu Srodk6w zaskar2enia, przedsiqbiorca
moie
wniesa do sadu administracyjnego skargq na przewlekle prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi
nie powoduje wstrzymania czynnoSci kontrolnych.
18. Kto utrudnia lub udaremnia dziatalno3i organ6w Paistwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega
karze aresztu
do 30 dni, karze ograniczenia worno3ci arbo karze grzywny art. 3g ustawy o pa6stwowej
Inspekcji sanitarnej.
zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia parramentu Europejskiego i Rady (uE) 2016/679 z d,n.27
kwietnia
2016 r- (RODO) Dz.U, UE. L. z 2076 r., Nr 119 jnformujemy, Ze Administratorem paistwa
danych
osobowych jest Padstwowy powiatowy lnspektor Sanitarny w Szczecinie. pods
danych osobowych stanowi arr.6 ust. 1tit. c) ie) RoDg zsodnie z k,6ryr, 1)

,

;:I;,r:i;"i;;fi'1,:il;:p

do wypelnienia obowiqzku prawnego ciatqcego na administratorze 2) przetwarzanie jest

niezbedne
do wykonania zadania rearizowanego w interesie pubricznym Iub w ramach sprawowania
wtadzy pubricznej
powierzonej administratorowi.
szczeg6towe informacje o zasadach przetwarzania paistwa danych osobowych oraz przystuguiacych paistwu

prawach

z tym

zwiqzanych znajdujq sie na stronie Biuletynu Informac.ii publicznej pod adresem:
https://wwugov.p l/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna w zakladce: Klauzula informacvina.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Oddzial Higieny Komunalnej aa
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PAr'isrwowY PowrATowY
INSPEKTOR SANITARNY

w Szczecinie
71-342 Szczecin, ul. WincenteSo Pola 6

tel. 091/487-03-13
Nr fax. 091/486-11-4
Nr

szczecin, 26.10.202!
U

r.

POWAZN IENIE Nr HK.9020.14.70.3.2027

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.z 2027 r poz. 195.), Slust. 1 oraz ust. 2 pkt 1-4 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia
31 grudnia 2OO9 w sprawie zasad trybu upowainiania pracownik6w stacji sanitarno-

i

r

epidemiologicznych lub Gl6wnego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania okreilonych czynno6ci
kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu paistwowych inspekor6w sanitarnych lub Gt6wnego

l

lnspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r, Nr 2, poz. 10) oraz art. 49 ust i ust. 7 ustawy z dnia 6
marca 2018 r Prawo przedsiqbiorc6w {Dz. U. z 2021 r poz. 162) upowainiam
Paniq (na):

is starszy asystent legitymacja nr 90

-

staiysta legitymacja nr 230

(imie inazwisko, stanowisko, nr legitymacji slu2bowej)

zwx Spo*a:iE

do przeprowadzania czynnoici kontrolnych:

wp' 2 8, 10.

Zaklad Wodociqg6w i KanalizacjiSp. z o.o.
ul- Golisza 10

7l-682 Szczecin
(Firma przedsieb jorcv objqtego kontrolq)
Bieiacy stan sanitarno - techniczny urzadzeri wodociaSowych, budynk6w (wraz z pomieszczenaami
zakazie palenia tytoniu wyrobow
pr2ynale2nymi) oraz terenu przyleglego, informacja

i

o

tytoniowych (w tym e-papierosdw), apteczka pierwszej pomocy medycznej. Realizacja ograniczeh,
nakazow, zakaz6w i zalecei w zwiazku z wystEpieniem stanu epidemii SARS - CoV-2 w Polsce
zgodnie z obowiEzujEcymi przepisami prawa oraz wytycznymi Gl6wnego Inspektora SanitarneSo w
tym zakresie, dot. pompowni wody i zbiornika ,,Warszewo" ul tqczna 4, 71-781szczecin.

do dnia 26.70.2927

r.

t'ANri'l wow-Y
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POUCZENIE O PRAWACH I OBOWTAZKACH

1. Paistwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Szczecinie i upowainieni przez niego p.acownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie majQ prawo:

1)wstqpu do:
a) zaklad6w pracy oraz wszystkich pomieszczei i urzedzed wchodzacych

w ich sktad,
b) obiekt6w uzytecznoSci publicznej, obiekt6w handlowych, ogrod6w dziatkowych inieruchomoaci
oraz wszystkich pomieszczei wchodzqcych w ich sklad,
c) <rodk6w transportu i obiekt6w z nimi zwiEzanych, w tym r6wnie2 na statkj morskie, zeglugi
i16dlqdowej
iDowietrzne,
d) obiekt6w bedqcych w trakcie budowy,
e) mieszkai, je2eli jest lub ma bye w nich prowadzona dzialalnoia produkcyjna lub uslugowa.

2)iQdania pisemnych lub ustnych informacjioraz wzywania i przestuchiwania os6b,
3) iqdania okazania dokumentdw i udostqpniania wszelkich danych,
4) pobierania pr6bek oraz przeprowadzania badai i analiz laboratoryjnych, bada6
Srodowiskowych (art. 25 ust.

l

i

pomiarow

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U, z 2021 r ooz. 195).

2. 0o kontroli dziatalno3ci gospodarczej przedsiqbiorcy stosuje siQ przepisy rozdzialu 5 ustawy
z dnia 6 marca 2018 r Prawo przedsiqbiorc6w lDz.V. z 2027 | poz. 762)
3. Kontrolq wszczyna siQ nie wczeiniej nii po uptywie 7 dni i nie p6rniej ni: przed uptywem 30 dni
od dnia dorQczenia zawiadomienia o 2amiarze wszczecia kontroli. Czynno3ci kontrolne zwiQzane
z pobieraniem pr6bek i dokonywaniem o8lqdzin, w tym pojazd6w, lub dokonylvaniem pomiarow
mogq bya wykonywane przed uplywem terminu 7 dni. Czynnoici zwiqzane z pobieraniem p16bek

i

dokonywaniem ogledzin nie mogq przekraczad jednego dnia roboczego, natomiast czynno3ci
zwiEzane z dokonywaniem pomiar6w nie mogq przekraczai kolejnych 24 godzin liczonych od
chwili rozpoczecia tych czynnoici {art.48 ust.2, ust.5 i ust. 5 Prawa przedsiqbiorc6w).

Kontrole przeprowadza sie w siedzibie przedsiQbiorcy, miejscu wykonywania dzialalnojci
gospodarczei lub, za zgodq lub na wniosek przedsiqbiorcy, w miejscu przechowywania

4.

dokumentacji,

w tym ksiqg podatkowych, w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania dzialalnojci
gospodarczej przez przedsiebiorcq. Kontrola lub poszczeg6lne czynnoici kontrolne, za zgoda
przedsiebiorcy, moBQ bya przeprowadzone r6wnie2

w

siedzibie organu kontroli. (art.

51

Prawa

przedsiqbiorc6w).

5. Za

zgodA przedsiebiorcy kontrola

lub

poszczeg6lne czynnoici kontrolne mogE byi

przeprowadzone

w spos6b zdalny za poirednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawv z dnia

23

listopada 2012 r - Prawo pocztowe lub za pomocE 6rodk6w komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o (wiadczeniu uslug drogq elektronicznQ {art.

51 Prawa przedsiebiorc6w)

6. Czynno(ci kontrolne mogQ byi wykonywane przez pracownik6w o.ganu kontroli po okazaniu
przedsiqbiorcy albo osobie pEez niego upowaznionej legitymacji sluibowej upowa2niajqcej
do wykonywania takich czynnoSci oraz po dorqczeniu upowainienia do przeprowadzenia kontroli
(art.49 ust. l Prawa przedsiqbiorc6w)

7. Zakres kontroli nie moie wykrac2ad poza zakres wskazany

w upowainieniu {art. 49 ust. 9 Prawa

przedsiebiorc6w)

czvnno<ci kontrolnych dokonuje siq w obecnoSci przedsiebiorcy lub osoby przez niego
upowa2nionej, za wyjqtkiem gdy:
1) ratyfikowane umowy miqdzynarodowe albo bezpo<rednio stosowane przepisy prawa Unii

8.

Europejskiej stanowiE inaczej;

2)

przeprowadzenie kontroli

jest niezbedne dla przeciwdzialania popetnieniu przestepstwa

lub wvkroczenia, lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia;

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpoirednim zagro2eniem zycia, zdrowia lub
irodowiska (art.50 ust. 1iust.2 Prawa przedsiqbiorc6w)
9. Przedsiebiorca jest obowiazany do pisemnego wskazania osoby upowa2nionej do
reprezentowania

w

trakcie kontroli,

w

szcze8dlnojci

w

czasie

jego nieobecno<ci (art 50 ust.

3

Prawa

przedsiQbiorc6w).

10. W przypadku nieobecnoici przedsiqbiorcy lub osoby pftez niego upowa2nionej

albo

niewskazania na pi(mie osoby upowa2nionej, czynnoici kontrolne mogE bYi wykonywane w
obecnolci innego pracownika przedsiqbiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiebiorcy w ramach
innego stosunku prawnego, kt6rzy mogE byd uznani za osobq/ o kt6rej mowa w art 97 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilnv lub w obecnoici przywolanego 3wiadka, kt6rym moie

byd funkcjonariusz publiczny, niebQdEcy pracownikiem organu przeprowadzajEcego kontrolq(art
50 ust.5 Prawa przedsiqbiorc6w).
11. Czynno6ci kontrolne wykonuje siQ w spos6b sprawny i mo2liwie niezakl6cajEcy funkcjonowania
przedsiqbiorcy. W przypadku gdy przedsiqbiorca wskaie na pi6mie, ie wykonywane czynnoaci
zakl6caja w spos6b istotny dzialalno3i go5podarczq przedsiQbiorcy, konieczno(a podjqcia takich
czynno6ci uzasadnia siq w protokole kontroli (art. 52 Prawa przedsiebiorc6w)
12. Przedsiqbiorca prowadzi w postaci papierowei lub elektronicznej i przechowuje w swojej
siedzibie ksiqikq kontroli oraz upowainienia i protoko\ kontroli W przypadku wszczqcia kontroli
przedsiebiorca niezwlocznie okazuje kontrolujqcemu ksiaikQ kontroli
Okazanie ksia2ki kontroli prowadzone.i w postaci elektronicznej nastqpuje przez zapewnienie

dost9pu przy uiyciu urzAdzenia pozwalajqcego na zapoznanie siq z jej treicia albo wykonanie
z systemu

informatycznego, poiwiadczonych przez przedsiqbiorce za zgodnoia z wpisem w ksiazce

kontroli.
Przedsiebiorca

nie okazuje ksiqiki kontroli, jeieli jej okazanie jest niem02liwe ze

wzglqdu

na udostepnienie jej innemu organowi kontroli W takim przypadku przedsiebiorca okazu.ie ksiE2kq
kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej ksiq2ki przez inny
organ kontroli (art. 57 Prawa przedsiqbiorcow).

13. Nie mo2na r6wnocze(nie podejmowaa iprowadzii wiqcej

nii jednej kontroli

dzialalno3ci

przedsiqbiorcy.

trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiqbiorcy w jednym roku kalendarzowym
nie mo2e przekraczai w odniesieniu do:
1) mikroprzedsiqbiorc6w - 12 dni roboczych;
2) match przedsiqbiorc6w - 18 dni roboczych;
3) 3rednich przedsiqbiorc6w - 24 dni roboczych;
Czas

4) pozostalych przedsiQbiorc6w -,18 dni roboczych;
Nie dotyczy to przypadk6w, gdy:

1) przeprowadzenie kontroli jest niezbedne dla przeciwdzialania popelnieniu pzestqpstwa
lub wykroczenia, pr lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia;
2) przedsiqbiorca wyrazil zgodQ na r6wnoczesne podjecie i prowadzenie wiqcej ni: jednej kontroli;

przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo3rednim zagro2eniem zycia, zdtowia
lub (rodowiska (art. 54 ust. 1 pkt 14, art. 55 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 Prawa przedsiqbiorc6w).
14. Przedsiebiorca moie wnieSa sprzeciw wobec podjqcia i wykonywania przez organ kontroli

3)

przepis6w art.48, art.49, art.50 ust.

i 5, art. 51 ust. 1, art.54 ust. 1,
art. 55 ust. 1 i 2 oraz art. 58 Prawa przedsiqbiorc6w. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne,
gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbedne dla przeciwdzialania popelnieniu przestepstwa lub
czynnoSci z naruszeniem

1

wykroczenia,

lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia. Sprzeciw wraz z uzasadnieniem przedsiebiorca
na pi6mie do organu kontroli , a o wniesleniu sprzeciwu zawiadamia na piimie kontrolujAcego.
Sprzeciw wnosi siQ w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczecia kontroli przez organ kontroli
lub wystEpienia przeslanki do wniesienia sprzeciwu (art. 59 ust. 1-4 Prawa przedsiqbiorc6w).
15. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie

1) czynno6ci kontrolnych przez organ kontroli, kt6rego czynnoici sprzeciw dotyczy

- z chwilE

dorqczenia kontrolujEcemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu;
2) biegu czasu trwania kontroli - od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia zakoiczenia postqpowania
wywolanego jego wniesieniem.

przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli moie, w drodze postanowienia, dokonai
zabezpieczenia dowod6w {dokumenty, informacje, p16bki wyrob6w oraz inne noiniki informacji)

W

majAcych zwiazek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu
(art.59 ust.5 i ust. 6 Prawa przedsiebiorc6w)
15. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu rozpatruie sprzeciw
oraz wydaje postanowienie oi
1) odstapieniu od czynnoici kontrolnych;
2) kontynuowaniu czynnoici kontrolnych
Nierozpatrzenie spEeciwu w terminie 3 dni roboczych jest r6wnoznaczne w skutkach z wydaniem
ptzez or9an kontroli postanowienia o odstqpieniu od czynnoici kontrolnych. Organ kontroli moze
kontynuowai czynnosci kontrolne z dniem, w kt6rym postanowienie o kontynuowaniu czynnojci
kontrolnych stato siQ ostateczne {art. 59 ust, 7, ust.

I

i ust. 11 Prawa przedsiebiorc6w)

17. W razie przewleklo3ci czynnoici kontrolnych, po wyczerpaniu 6rodk6w

zaskarienia,

przedsiqbiorca mo2e wnie6a do sadu administracyjnego skargq na przewlekle prowadzenie kontroli.
Wniesienie skargi nie powoduje wstEymania czynnoici kontrolnych.

18. Kto utrudnia lub udaremnia dzialalnoii organ6w Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega
karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolno6ci albo karze grzywny art. 38 ustawy o
Paf stwowej Inspekcji Sanitarnej

Kwituje odbi6r upowarnienia:

Data

Podpis kontrolowanego (osoby upowainionej) z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska

sluibowego
zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i RadY (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016r.- (RODO) - Dz.U. UE. L. z 2015r. Nr 119 informujemy, ie Administratorem Paistwa

danych osobowych jest Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Paistwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit.c) i e) RODO, zgodnie z kt6rym: 1)
przetwarzanie jest niezbedne do wypeinienia obowiqzku prawnego ciaiecego na administrator2e 2)
przetwarzanie jest niezbqdne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wladzy publicznei powierzonej administratorowi.
szczeg6lowe informacje o zasadach przetwarzania Paistwa danych osobowych oraz przyslugujacych
Paistwu prawach z tym zwiazanych znajduja sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod

adresemr https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna
informacvina,

w

zakladce:
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Pieczed stacji sanitarno-epidemiologicznej
PROTOKOT KONTROLI Nr HK.9020.14.70.2.2021

Szczecin, dnia 02.11.2021 r.

(mieiscowoia idata)
przeprowadzonej przez
Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowainienia P5.KS.011.15.2019
, Oddzial Higieny Komunalnej, nr upowa2nienia PS.KS.223.1.19 2021
(imie i nozwisko, komofuo oryonizacyjna, nr upowoinienio do wykonywanio czynnoaci kontrclnych)
oraz na podstawie upowainienia do kontroli- HK.9020.14.70.3.2021
Pracownika F6w) upowainionego (-ych) przez
Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
(nozwo orgdnu Poistwowej lnspekcji Sonitomej)
KontrolQ przeprowadzono na podstawie art. 1 i 25 ustawy z dnia 14 marca 1985.. o Panstwowej
lnspekcji Sanitarnej (Dz. U, z 2027 r., poz. 195) w zwiQzku z art. 67 51 ora2 art 68 51 i 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1950 r. Kodeks postQpowania administracyjnego IDz. U.22021 ( , poz.735).
Zgodnie z aft.73 ust. 7 i 2 rozpotzqdzenio Po omentu Eurcpeiskiego iRody (UE) 2016/679 z dn.27
kwietnio 2016r.- RODO (Dz.U. UE. L. z 2016r. M 179) infotmujemy, 2e Administrototem Pohstwa
donych osobowych jest Poistwowy Powiotowy lnspektor Sonitorny w Szczecinie. Szczegolowe
informocje o zosodoch pnetworzonio Poistwo danych osobowych oroz przyslugujqcych Poistwu
prowoch 2 tym zwiqzonych 2noidujq sie no stronie Biuletynu Informocii Publicznei pod odresem:
zoklodce: ocfuono donych
https://www-gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyjna
os obowych kl d uz ul a i nf ormo cyj no.
I.tNFoRMAOE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowanv:
Zaklad Wodociqg6w iKanalizacjiSp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10,71-682 Szczecin
wpr 0 5. 11.
tel. 91 4221261 lf ax: 09! 4227258/ e-mall zwik@zwik.szczecin.pl
(pel n o n ozwo/od tes/tel elo n/Jo ks/poczto elektron i c z no )
2. Informacia dotycu Qca kontrolowanego obiektu:
Zbiornik Pompowania Wody Warszewo
ul. laczna 4, 7l-781 szczecin/tel. 91422I26Ufax: 91422I25a/
e-mail: zwik@zwik.szczecin.pl/magazynowanie, dostarczanie wody
(pelno nozwo/odres/tetelon/Jaks/poczta elektrcniczno/todzoi prowodzonei dziololnoici)
3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowied2ialna za przestrzeganie wymagai:
zaktad WodociEgdw iKanalizacjiSp. u o.o.
(imie i nozwisko/pelno nozwo (inwestor/orgon zolozycielski/w przypodk! sp6lki cywilnej
wym ien ii wszystki c h w s pol n ik 6w ) )
ul. Maksymiliana Golisza 10,71 682 STczecin
tel. 97 4227267/ta* OgL 4227258/ e-mall]. zwik@ zw ik. szczecin p I
(odres zomieszkonid/siedziby (w przypodku sp6lki cywilnejodresy zomieszkonio wszystkich
w s pol n i k6w/te I ef on/fq k/poc zto e I e ktron i c z n o ) ).
4. NIP/Regon/PKD - odpowiednio 8512624854/811931430/36002
5. Osoba kierujQca podmiotem kontrolowanym:
Patrycja woliiska - Eartkiewicz/Prezes zarzqdu
( im ie i no zw isko/sto now i sko )
6. Osoba upowainiona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* nie dotyczy
(imie i nozwisko/stonowisko/done upowoiniojqcego/dato wydonio upowoinienio/nr)

w
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7. Inne osoby, w obecno6ci kt6rych przeprowadzono kontrolQ*
- kierownik WSW Rej. I
(i mi e i n o zw i sko/ sto now isko/ i n n e )
TNFoRMAOE DOTYCZACE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczecia kontroli: 26.10.2O2! (.lodz. LZ'.LO
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontrolit 74.70.2027 t,
3. Przyczvna odstapienia od zawiadomienia: 4. Data igodzina zakoiczenia kontroli: 26.1o.2O21|. godz.74i3O
5. Czas kontroliobszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowoSci* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: bie2acy stan sanitarno - techniczny ur2Edzei wodociagowych,
budynk6w {wraz z pomieszczeniami przynaleinymi) oraz terenu przylegtego, informacja o zakazie
palenia tytoniu iwyrob6w tytoniowych (w tym e- papieros6w), apteczka pierwszej pomocy
medycznej. Realjzacja ogranlcze6, nakaz6w, zakaz6w i zalecei w zwiqzku z wystqpieniem stanu
epidemii SARS - CoV-2 w Polsce zgodnie z obowiQzujEcymi przepisami prawa oraz wytycznymi
Gl6wneSo Inspektora Sanitarnego w tym zakresie, dot. pompowni wody i zbiornika ,,Warszewo"
ul. LQcrna 4, 71-781 Szczecin.
7. Wyposazenie uiyte podczas kontroli* nie dotyczy
(n o zw q wyposoze n i o /N i d e ntyli ko cyj ny )

8.

Podczas kontroli *ykeF+r€-f9rr.++Ff,-badaR lub pobrano pr6bki do badai laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokotu/6w: Protok6i Nr 128/HK/2021 pobrania p16bki wody do spoiycia w ramach

nadzoru sanitarneSo.
9. Podczas kontroli wykonano zapis diwieku lub obrazu*: nie dotyczy
10.
Korzystano* z wynik6w badai i pomiar6w nie dotyczy
11.
Dokumenty oceniane w trakcie kontroli 12.
wykaz dokument6w zalQczonych do protokolu kontroli* nie dotyczy
Podczas kontroli wvoetniono formularze kontroli
Ir. wYNtKt xoNTRoLl

-

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne
informacje istotne dla ustale6 kontroli:
Wlasnoid jednostek samorzEdu teMorialnego lub samorzqdowych os6b prawnych (kod 113).
Organem rejestrowym jest Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, Xlll Wydzial
Gospodarczy Kraiowego Rejestru sqdowego (KRS 0000063704).
W zak.esie higieny komunalnej nie toczy sie postqpowanie administracyjne

Podmiot prowadzi dziatalnoSi m.in.

z

zakresu produkcji, uzdatniania, magazynowania

i

dostarczania wody zdatnej do picia mieszkaicom Szczecina.

dla ustalei kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:
Obiekt znajduje siq w obrebie Warszewa - osiedla administracyjnego Szczecina, bedQcego jednostkQ
pomocniczq miasta, poloronego w dzielnicy P6lnoc. Zaopatruje mieszkadc6w Warszewa iokolic bedqcych w
strefie miedwiaiskiej w wodq do spoiycia. Teren obiektu jest og.odzony, monitorowany i niedostqpny dla

2. Informacje istotne

os6b postronnych.

Na terenie obiektu znajduje siQ bldynek biurowy z pomieszczeniami socjalnymi pracownik6w ordz
przejiciem do hali zasuw zaglqbionej czQiciowo w terenie, pomieszczenia magazynowe/gospodarcze,
rozdzielnia elektryczna oraz 4 zbiorniki wyr6wnawcze (terenowe) kazdy o pojemnosci 3 tys. m3 wraz z
kioskami g6rnymi (x4) oraz kioskami dolnym {x4). w obiekcie nie jest prowadzona stala dezynfekcja wody.
Teren obiektu utrzymanyjest we wlaiciwym stanie porzqdkowym. Trawa jest wykoszona.
Cztery zbiorniki o lqcznej pojemnosci 12 tys. mr sE wykonane z beton!, zagiqbione w terenie i przykryte
ziemiq. Zbiorniki ?aopatrywane sQ wodQ miedwiaiskQ. Z ZPW Miedwie magistralQ o Srednicy 1200 mm
woda biegnie do zbiornik6w ZPW Pomorzany, skQd woda po powt6rnej dezynfekcji ttoczona jest do
lewobrze2nei sieci wodociqgowej miasta, w tym do abiornik6w Warszewo. Zbiorniki sq okresowo
czyszczone i dezynfekowane podchlorynem sodu.

I
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UrzQdzenia wodociegowe, lak pompy, zasuwy utrzymane sa we wlaiciwym stanie technicznym.
Hala zasuwjest we wlaiciwym stanie technicznym i higienicznym.
we wszystkich kioskach dolnych i g6rnych stwierdzono zawil8ocenie &ian i strop6w, luszczaca siq
farbe, ubytki w tynku oraz zazielenienie fragment6w Scian i sufit6w mogace wskazywae na rozw6j
g@now.

Apteczka pierwszej pomocy znajduje siQ w budynku biurowym.
Znak graficzny/informacyjny o zakazie palenia tytoniu, wyrob6w tytoniowych i e-papieros6w
2amieszczony na budynku biurowym w widocznym miejscu zgodnie z zapisami ustawy.
W zakesie realizacji ograniczei, nakaz6w, zakaz6w i zalecei w zwiazku z wystQpieniem stanu
epidemii sARs COV-2 w Polsce nie stwierdzono nieprawidlowoici. Zakfad WodociAS6w i Kanalizacji
sp, z o.o. w szczecinie wprowadzil obowiqzek przestrzegania przez pracownik6w praktyk ochrony
zdrowia i higieny osobistej. jak. np. czeste mycie r4k i ich dezynfekcja. Pracownicy sa zaopatrz€niw
odpowiedni sprzqt ochrony indywidualneii odziei ochronnQ, rekawice, buty, gogle lub okularu

)

ochronne, maseczki.
Prcwadzona iest kontrola wewnqtrzna jako<ci wody przez Laboratorium Centralne ZwiK w
Szczecinie zSodnie z zakresem wskazanym przepisami rozporzqdzenia Mlnistra Zdrowia 07 grudnia
zOtl r. w sptowie jokoki wody przeznoczonei do spoiycio przez ludzi lDz. U. z 2Ol7 t.' poz. 2294)
oraz rocznym harmonogramem poboru pr6bek wody zatwierdzonym przez Pafstwowego

Powiatowego Inspektora sanitarnego w Szczecinie.
w czasie kontroli zostaly r6wnle2 pobrane pr6bki wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi z
kurka czerpalnego wskazanego przez pracownika przedsiqbiorstwa wodociegowego w zakr€sie
parametr6w grupy ,,A" z8odnym z wytycznymi cytowanego rozporzedzenia.
W czasie kontroli ustalono w formie ustnei, ie zapoznanie siq ipodpisanie protokolu nastqpi w
najbli2szym doEodnym terminie.

Zdjecie 1. Kiosk dolny 4 Nr inw. 104-8064

zdjeci€ 2. Kiosk dolny 4 Nr Inw. x04-8064
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3. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli

z

podaniem przepis6w prawnych' ktore

naruszono*
sle
We wszystkich kioskach dolnVch igornych stwierdzono zawilgocenie Sclan istropow' luszczqcq
farbq, Lrbytki w tynku oraz zazielenienie fragmentow scian i sufitow mogEce wskazYwac na rozwoj
glo now.
a) W kioskach g6rnych idolnych 1-4 (Numery rnwentarzowe: od 104-8061 do 104 8064J
zawilgocenie icia n istropow;
b) W kioskach gornych idolnvch 1 4 (Numery inwentarzowe: od 104-8061 do 104-8064)luszczqca
sle farba oraz ub!'tki w tYnku;
cJ W kioskach gornYch i dolnych 1-4 (Numery inwentarzowe: od 104-8061 do 104-8064)
zazielenienie tragmentow scian i sufit6w mogqce wskazywac na rozwoj Slondw
Slanowi lo narus/enle nastqpulqcych prlepl\ow ptav!a:
Art. 22 ust. l Ustawv z dnia 5 grudnia 2008 r' o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka2ei ichor6b
zakainych u ludzr (Dz. U. z 2O2O t, poz 1845 ze zml, tj wiaiciciel, posiadacz lub zanadzalEcy
w celu
nieruchornoaciE sE obowiEzani utrzYmywac jA w nalezytym stanie higienlczno_ sanitarnYrn
zapobieganra zaka2eniom ichorobom zaka2nym 1. );
Art. 214 52 Ustawy 2 dnia 26 czerwca 1974 r' Kodeks Pracy (Dz U z 2020 t poz' 1320 ze zm ) tj'

pracodawca lest obowiEzany utrzymywaa obiekty budowlane i znajduiace slq w nrch
pomieszczenla pracy, a tak2e tereny iurzQdzenia z nimi zwiEzane w stanle zapewniajqcym
bezpreczne i higieniczne warunki pracy;
q14 RozporzEdzenia Minrstra Pracy lPolityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
tl.
ogolnych przeprsow bezpteczenstwa ihiglenY pracy (D2. U z 2003 r, poz 1650 ze zm.) ,
pracodawca Jest obowiQzany utrzymywac pomieszczenia pracy w czystoscl iporzqdku oraz
/apewni( t(h okresowe lemonLV I konretwa(le w ceru /arhowdn;a wymagai bezpieczenstwa i

higieny pracy;
4. Dorazne zalecenia, uwagi iwnioski* NIE DOTYCZY
rv.uwAGl lzAsTRzEzENlA OS0B UCZESTNICZACYCH W KONTROLI

1. Om6wiono wyniki kontroli, d€l€6a're/

nie dokonano wpisu do k5iqi*+-+o€tr€l+ldrienn*a

2. \alfi+esisis/nie wniesiono+* uwag izastrzeiei do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupelnienia do protokolu - e€siesleFe/nie naniesionor*
(podot: numer strcny protokolu, okrcilenio lub wyrazy bledne ite, kt6rc je zostepujq)
4. Za stwierdzone nieprawidlowo(ci wymienione w protokole w czeaci
pkt
grzywnq
naloiono/Ra+eieFo**
w drodze mandatu karnego na

lll

3

lit...,-..,nie

(imie i nazwisko/stdnowisko)

5.

l..Jpowa2nienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr......-..... z dnia..

wvdane orzer
( nozwo

orgo nu

Po

hstwowej I nspekcj i So nitamej )

6. Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjQcia mandatu.
tego prawa d(9+.ysti{affier+yst +a"
7. Dane osoby odmawiajqcej przyjqcia mandatu: (imie i nozwisko/odres)
8. Protok6l zostal sporzedzony w 2 jednobrzmiEcych egzemplarzach
9. Z tre3cia protokolu kontroli *apoz€arq€+ie/nie zapoznano sie * *
W przypadku odmowv podpisania protokolu naleiy wpisai pow6d odmowy podpisania
ofotokolu:
Z

10.

(czytelny podpis os6b obecnych podczas kontroli)

9'tol
(czytelny podpis kontrolujqcego

(-y.h)

V. POTWIERDZENIE ODArcRU PROTOKOTU

/". .. - ',,
..................

Protok6l kontroli sanitarnej otrzymalem(-am) w dniu
(czytelny podpis osoby odbierujqcej protok'l i pleczei podmiotu)

W trakcie kontroli srykef?ystaa€/nie wykorzystano formularze

...-..-..202! |.

kontroli**

(nazwo/nr)
POUCZENfE:

W terminie 7 dni od doty doreczenia niniejszego ptotokolu kontroli mogq zostot

zgloszone zostrze2enid do ustoleh stonu foktycznego.
Wyniki kontrcli dotyczq worunk6w skontrolowonego podmiotu w czosie i miejscu trwonio kontrcli.

Strono no ko2dym etopie postepowanio mo prawo wglqdu w dokumentocje w siedzibie wlolciwej
sto cj i so n ita rn o -e pi d e m i o I og i cz n ej.
* w przypodku odpowiedzi negatywnej nole2y wpisoi,,nie dotyczy"
*+ niewlo3ciwe skrellit

