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Zawiadomienie o zamiarre wszczecia kontroli nr 215.2021

Paistwowy Powiatowy Inspektor sanita.ny w Gryfinie, na podstawie art.48 ust. 1, ust. 2
i 3 ust. ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiqbiorc6w (t.j. Dz, U. z 2021r. poz. f62\
zawiadamia o zamiarze wszczqcia kontroli przedsiebiorcy:
zaklad wodociet6w i Kanalizacii Sp. z q,o.
ul, M, Golisra 10, 71-682 Srczecin
Dot. WodociEgu Miedwie, gm. Stare Czarnowo
Zakr€s pnedmiotowy kontroli:

Kontrola pEestrzegania przepis6w okre<laiAcych wymagania higieniczne i zdrowotne, w
szczeg6lno3ci dotyczqce higieny Srodowiska, a zwfaszcza wody przeznaczonej do spoiycia
przez ludri (CEZ).
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podpis osoby upowatnionej do zawiadomaenia
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Adresat,

POUCZENIE
1.

2.

Do kontroli dzialalnoici tospodarczej przedsiebiorcy stosuje sie przepisy rozdzialu 5
ustawy z dnia 6 marca 2018r Prawo przedsiebiorc6w (t.j. Dz. U. 2 2027| poz.762),
zwanej dalej ,,p.p." oraz przepisy ustawy z dnia 14 marca 1985r o Pa6stwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195).
Kontrolq ws2c2yna siq nie wcze{niej nii po uplywie 7 dni inie p6iniej nii przed
uptvwem 30 dniod dnia dorQczenia zawiadomienia o zamiarze wszczecia kontroli.leieli
kontrola nie zostanie wszczqta w terminie 30 dni od dnia dorQczenia zawiadomienia,
wszczqcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (art.48 ust.2 pp). Na wniosek
przedsiqbiorcy kontrola mo2e byi wszczqta przed upfywem 7 dni od dnia doreczenia
pp). czynno<ci kontrolne zwiazane pobieraniem pr6bek
{an. 48 ust.

4

z

i dokonywaniem oglqdzin, w tym pojazd6w lub dokonywaniem pomiar6w mogE bya
wykonywane przed uplywem terminu 7 dni, o kt6rym mowa w ust. 2 (art.48 ust.5
p.

p.)

Kontrole przeprowadza sie w siedzibie przedsiqbiorcy lub w miejscu wykonywania
dzialalnoSci gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie fuktyczneSo
wykonywania dzialalno3ci gospodarczej przez przedsiqbiorce. (art. 51 ust. 1 p.p.)
4. za zgoda lub na wniosek przedsiqbiorcy kontrole prz€prowadza siq w miejscu
3.

MZ

ksiag podatkowych, innym nii siedziba lub
miejsce wykonywania dzialalnoSci gospodarczej, jeieli moie to usprawnii prowadzenie
kontroli (art. 51 ust. 2 P.P.)
za zgodE przedsiQbiorcy kontrola lub poszczegolne czynno(ci kontrolne mogq bya
przechowywania dokumentacji,

5.
6.

w tym

Drzeprowadzane r6wniei w siedzibie organu kontroli, jeieli mo2e to usprawnii
prowadzenie kontroli (art. 51 un. 3 p.p )
Czynnoici kontroln€ wykonuje siQ w spos6b sprawny moiliwie nie zakl6cajacy
funkcionowania przedsiQbiorcy. W przypadku 8dy przedsiebiorca wskaze na pi<mie,2e

i

w

sposob istotny dzialalnoia gospodarczE
przedsiqbiorcy, konieczno<a podjQcia takich czynno<ci uzasadnia siq w protokole

wvkonywane czynno(ci zakl6cajq
kontroli(art.52 p.p.)

7.
8.

Ustalenia kontroli zamieszcza sie w protokole kontroli (art. 53 p p.)

i

Przedsiebiorca prowadzi przechowuje w swojej siedzibie ksiEikq kontroli oraz
upowainienia i p.otokoty kontroli. Ksiqika kontroli zawiera wpisy obejmujEce:
1) oznaczenie organu kontroli;
2) oznaczenie uoowa2nienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;

4) daty podjecia i zakoriczenia kontroli.
Przedsiqbiorca prowadzi ksiqikq kontroli w postaci:
1) papierowej, w tym r6wnie2 w formie zbioru dokumentow lub

2)elektronicznej.

Domniemywa siQ, ie dane zawarte w ksiAice kontroli prowadzonej w postaci
elektronicznej znajdujQ potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez
przedsiebiorce. w przypadku wszczqcia kontroli przedsiebiorca niezwlocznie okazuje
kontrolujacemu ksiEikq kontroli. Okazanie ksiQzki kontroli prowadzonej w postaci
elektronicznej nastQpuje przez zapewnienie dostqpu przy uiyciu urzEdzenia pozwalajEcego
na zapoznanie siQ z iej trelciE albo wykonanie wydruk6w u systemu informatYcznego,
w kt6rym prowadzona jest ksiqika kontroli, poiwiadczonych przez przedsiqbiorcQ za
zgodnoad z wpisem w ksiEice kontroli. Przedsiqbiorca nie okazuje ksiEiki kontroli, jeieli jej

jest niemoiliw€ ze wzglqdu na udostqpnienie jei innemu organowi kontroli'
W takim przypadku przedsiqbiorca okazuje ksie2kq kontroli w siedzibie organu kontroli
w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej ksia2ki przez inny organ kontroli {art 57
okazanie

p.p.)

9. czvnnoici kontrolne wykonuje sie w obecnoaci przedsiqbiorcy lub osoby przez

nieSo

upowa:nionej. Zasady tej nie stosuje siq, w przYpadkach gdy:
1) ratyfikowane umowy miqdzynarodowe albo bezpoirednio stosowane przepisy prawa
Unii Europejskiej nanowiE inaczej;
2) przeprowadzenie kontrolijest niezbqdne dla przeciwdzialania popelnieniu przestepstwa
lub wykroczenia, przeciwdziaiania popelnieniu przestqpstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego lub zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia;
3) kontrola jest prowadzona w toku postQpowania prowadzoneSo na podstawie przepisow
ustawy z dnia 16 lutego 2OO7 r o ochronie konkurencji i konsument6w;
4) prz€prowadz€nie kontroli jest uzasadnione bezpo6rednim zagroieniem iycia, zdrowia
lub i.odowiska. Przedsiebiorca wskazuje na piSmie osobq upowainionA, o ktorej mowa

w art. 50 ust. 1 p.p., w szczeS6lnoiciw czasie swojej nieobecno(ci. (art. 50 ust
MZ

l-

3 p p.)

10. W przypadku nieobecnoici przedsiqbiorcy lub osoby przez niego upowainionej albo
niewvkonania przez przedsiQbiorce obowiEzku, o kt6rym mowa w ust. 3, c2ynnoici
kontrolne moga bya wykonywane w obecnoici innego pracownika przedsiebiorcy lub
osoby zatrudnionej u przedsiQbiorcy w ramach inneSo stosunku p€wne8o, kt6rzy mogE
byd uznani za osobq, o kt6rej mowa w art.97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r - Kodeks
cvwilnv, lub w obecno6ci przywolanego iwiadka, kt6rym powinien byd funkcjonariusz
publiczny, nie bqdAcy jednak pracownikiem organu przeprowadzajEcego kontrole {art. 50
ust.5 p.p.)
11. Czynnoici kontrolne moga bya wykonywane przez pracownik6w organu kontroli po
okazaniu przedsiqbiorcy albo osobie paez niego upowa2nionej legitymacji stuibowej
upowatniajEcej do wykonywania takich czynno3ci oraz po doreczeniu upowainienia do
orzeprowadzenia kontroli, chyba ie odrQbne przepisy przewiduia moiliwoii podjecia

kont.oli po okazaniu legitymacji. W takim pruypadku upowainienie dorqcza sie
przedsiqbiorcy albo osobie przez nieSo upowainionej w terminie okreilonym w tych
przepisach, lecz nie poiniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczqcia kontroli
Podjecie czynnoici kontrolnych po okazaniu legitymacii sluibowej, na podstawie
odrqbnych przepis6w moie dotyczyd jedynie przypadk6w, 8dy czynnoici kontrolne sq
niezbedne dla przeciwdzialania popelnieniu p.2estQpstwa lub wykroczenia,
przeciwdzialania popelnieniu przestqpstwa skarbowego lub wykroczenia skarboweto lub
zabezpieczenia dowod6w jego popelnienia. a taEe gdy przeprowadzenie kontroli jest

uzasadnione bezpo6rednim zagroieniem iycia, zdrowia lub lrodowiska. W przypadku
podjQcia czynnoici kontrolnych, o kt6rych mowa w art. 49 ust 2 ustawy pp., osoba
podejmujaca kontrolq, po okazaniu legitymacji slu2bowej iprzed podjqciem pierwszej
czvnnolci kontrolnej, informuje przedsiebiorcQ lub osobq, wobec kt6rej podjqto czynno<ci
kontrolne, o przyslugujEcych im prawach oraz obowiqzkach w trakcie kont.oli (art. 49 ust.

1-3 p.p.)
12. Zakres kontroli nie moie wykraczaa poza zakres wskazany w upowainieniu (art. 49 ust. 9
p.

M2

p).
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PAfSTWOWY POWIATOWY
ITISPEKTOR SANlTARNY

W GRYFINIE
Nr tel. 91/415-23-43

74-100 Gryfino, ul. Flisacza 6

Nr tel. 91/416-38-58

Nr fax.91/416-2343

Grvfino. dnia 10 wrzeinia 2021r.

HK.9027.3.001

UPOWAZNIENIE Nr

n,l
Na podstawie art. 35 ust.

1 ustawy z dnia

ll

14 marca 1985 r'

o Paistwowej

lnspekcji Sanitarnej

(t.j. Dz. u. z 2O2I t. poz.195) iIlust. l oraz ust. 2 RozporzQdzenia Ministra zdrowia z dnia 31 Srudnia
2OO9r. w sprawie zasad itrybu upowainiania pracownik6w stacji sanitarno-epidemiologicznych lub
Gl6wnego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania okre<lonych czynnoici kontrolnych iwydawania
decyzji w imieniu paistwowych inspektor6w sanitarnych lub Gl6wnego Inspektora Sanitarneto (Dz U. z
2O1Or., Nr 2, poz.1o), oraz art.49 ust. 1i7 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo pr2edsiebiorc6w (t.j. Dz.
U. z 2027 (, poz. 162).
Upowainiam:
Paniq(nalr

Paniq(na):

Stanowisko: Starszy Asy5tent
nr legitymacji sluibowej: 53

Stanowisko: Mlodszv Asvstent
nr ledtymacii sluibowej: 73

do prreprowadzania czynno6ci kontrolnych (oznaczenie przedsiebiorcY):
zaklad wodociq86w i Kanalizacii sp. r o.o.

ul. M. Golisza 10
71-582 Szczecin
Dot. Wodociagu Miedwie, Sm. Stare Czarnowo
Zakres prredmiotowy kontroli:
Kontrola przestrzegania pr2epis6w okre3lajecych wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczeg6lnoaci
dotyczEce higieny <rodowiska, a zwlaszcza wody przeznaczonei do spoiycia prrez ludzi (cEz).
Kontrola trwai bqdzie od dnia 13. Gt.2O21r. do driia 13. 09' 2021r.

Podpis i pieczqe osoby udzielajEcej upowainienia

POUCZENIE O PRAWACH I OBOWIAZKACH

1. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GMinie

i

upowa2nieni przez nieSo pracownicy
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie majE prawo:
1) wstepu na terenie miast iwsido:

a) zaklad6w pracy oraz wszystkich pomieszczei i urzqdzei wchodzQcych w ich sklad,
b) obiekt6w uiyteczno<ci publicznej, obiekt6w handlowych, ogrod6w dzialkowych
nieruchomojci oraz wszystkich pomieszcze6 wchodzqcych w ich sklad,
c) irodk6w transportu i obiekt6w z nimi zwiQzanych, w tym r6wnie2 na statki morskie, 2eglugi
Sr6dlqdoweji

d) obiekt6w bedEcych w trakcie budowy,
2)iadania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesluchiwania os6b,
3)iadania okazania dokument6w i udostepniania wszelkich danych,
4)pobierania pr6bek do badai laboratoryjnych (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o
Pa6stwowej InspekcjiSanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021r' poz. 195)
2. Do kontroli dzialalnoaci gospodarczej przedsiqbiorcy stosuje sie przepisy rozdzialu 5 ustawy z dnia 6
marca 2018r. Prawo przedsiqbiorc6w {Dz.U . z 2021t., poz. 162), zwanej dalej ,,pp" oraz przepisy ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Paistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz 195).
3. Kontrolq wszczyna siq nie wczeiniej nii po uplywie 7 dni i nie p6iniej nii przed uptwem 30 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia o zamia"ze wszczecia kontroli. le2eli kontrola nie zostanie wszczqta w

terminie 30 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, wszczecie kontroli wymaga ponownego
zawiadomienia (art. 48 ust. 2 pp). Na wniosek przedsiebiorcy kontrola moie byf ws2czqta pned
uplywem 7 dni od dnia dorqczenia (art.48 ust.4 pp ). Czynnoaci kontrolne zwiEzane z pobieraniem
pr6bek i dokonwaniem oglqd2in, w tym pojazdow, lub dokonywaniem pomiar6w moga byi
wykonywane przed uplywem terminu 7 dni, o kt6rym mowa w ust.2 (art 48 ust.5 pp )
4. Kontrolq pReprowadza siq w siedzibie przedsiebiorcy lub w miejscu wykonywania dzialalnosci
gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania dzialalno<ci gospodarc2ej
przez przedsiebiorce. (art. 51 ust. 1pp.)
S. Za z$od4 lub na wniosek przedsiqbiorcy kontrolq przeprowadza sie w miejscu przechowywania

dokumentacji, w tym ksiEg podatkowych, innym nii siedziba lub miejsce wykonywania dzialalnofti
gospodarcze.i, jeieli moie to usprawnif prowad2enie kontroli (art. 51 ust. 2 pp)
6. Za zlodA przedsiqbiorcy kontrola lub poszczeg6lne czynno3ci kontrolne mogE bya przeprowadzane
r6wniei w siedzibie organu kontroli, je2eli moieto usprawnia prowadzenie kontroli(art 51 ust. 3 pp.).
7. Czynno3ci kontrolne wykonuje sie w spos6b sprawny i moiliwie niezakt6cajacy funkcjonowania
przedsiqbiorcy. W przypadku gdy przedsiqbiorca wskaie na pi3mie, ie wykonywane czynnoSci zakl6cajq
w sposdb istotny dzialalnoid gospodarczq przedsiQbiorcy, konieczno(i podjqcia takich czynno<ci
uzasadnia sie w protokole kontroli {art. 52 pp).
8. LJstalenia kontrolizamieszcza sie w protokole kontroli (art.53 pp).

9. PrzedsiQbiorca prowadzi

i

przechowuje

w swojej siedzibie ksiaike kontroli oraz upowainienia i

protokoty kontroli. Ksiq:ka kontroli zawiera wpisy obejmujqce:

kontroli;
2) oznaczenie uoowa2nienia do kontroli;
3) zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
4) daty podjecia i zakoiczenia kontrol..
Przedsiqbiorca prowadzi ksiaike kontroli w postaci:
1) papierowej, w tym r6wniet w formie zbioru dokument6w. lub
1) oznaczenie organu

2)elektronicznej.
Domniemyrva siq, 2e dane zawarte w ksiAice kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej znajdujQ
potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiqbiorce W przypadku ws2czqcia
kontroli przedsiqbiorca niezwlocznie okazuie kontrolujEcemu ksiqzkq kontroli. Okazanie ksiEiki
kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej nastepuje pQez zapewnienie dostepu przy u:yciu
urzadzenia pozwalajacego na zapoznanie sie 2 jej treiciq albo wykonanie wydruk6w z systemu
informatycznego, w kt6rym prowadzona jest ksiAika kontroli, po<wiadczonych przez przedsiebiorcq za

zgodno3i z wpisem w ksiEice kontroli. Przedsiebiorca nie okazuje ksiq2ki kontroli, jeieli jej okazanie
jest niemo2liwe ze wzgledu na udostqpnienie jej innemu o.ganowi kontroli. W takim przypadku
przedsiqbiorca okazuje ksiaikq kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia
zwrotu tej ksiaiki przez inny organ kontroli. (art 57 pp).
10. czvnno3ci kontrolne wykonuje siq w obecnoici p.zedsiebiorcy lub osoby przez nieSo upowaznionej.
Zasady tej nie stosuje siq, w przypadkach gdy:

1) ratyfikowane umowy

miedzynarodowe albo bezpoSrednio stosowane przepisy prawa Unii

Europejskiej stanowiE inaczej;

2) pr2eprowadzenie kontroli jest niezbqdne dla przeciwdzialania popelnieniu przestepstwa

lub

wykroczenia, przeciwdzialania popetnieniu przestQpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczenia dowodow jeSo popelnienia;
3) kontrola jest prowadzona w toku postqpowania prowadzonego na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 16lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentow;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpo3rednim zagroieniem iycia, zdrowia lub
irodowiska. Przedsiebiorca wskazuje na piimie osobe upowainionE, o ld6rej mowa w art.50 ust. 1
pp., w szczeg6lnoici w czasie swojej nieobecnoici. (art. 50 ust. 1- 3 pp.)
przypadku nieobecnoici przedsiqbiorcy lub osoby przez niego upowa2nionej albo niewykonania
przez przedsiebiorcq obowiEzku, o kt6rym mowa w ust. 3, czynno(ci kontrolne moga bya wykonywane w
obecnoici innego pracownika przedsiQbiorcy lub osoby zatrudnionej u przedsiebiorcy w ramach inneSo
stosunku prawnego, kt6rzy mogq byi uznani za osobe, o kt6rej mowa w art.97 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cvwilny, lub w obecno3ci przywofanego lwiadka, ktorym powinien bya
funkcjonariusz publiczny, niebqdQcy jednak pracownikiem organu przeprowadzajaceSo kontrolq. (art. 50
11.

w

ust.5 pp.)
12. Czynnojci kontrolne moSa bye wykonywane prze2 pracownik6w organu kontroli po oka2aniu
przedsiQbiorc"y albo osobie przez niego upowatnionei legitymacii stuibowej upowa:niajacej do
wvkonywania takich czynnoaci oraz po doreczeniu upowainienia do przeprowadzenia kontroli, chyba ie
odrQbne przepisy przewidujq moiliwoid podjqcia kontroli po okazaniu legitymacji. w takim pnypadku
upowainienie dorqcza siq przedsiqbiorcy albo osobie przez niego upowainionej w terminie okreilonym
w tych przepisach, lecz nie p6iniej ni: w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczqcia kontroli. Podjqcie
czvnno3ci kontrolnych po okazaniu le8itymacji sluibowej, na podstawie odrebnych p.zepis6w, more
dotyczya jedynie przypadk6w, gdy czynno3ci kont.olne sa niezbqdne dla przeciwdzialania popelnieniu
przestqpstwa lub wykroczenia, przeciwdzialania popelnieniu przestqpstwa skarboweSo lub wykroczenia
skarbowego lub zabezpieczenia dowod6w jeSo popelnienia, a takie gdy przeprowadzenie kontroli jest
uzasadnione be2po6rednim 2agro2eniem iycia, zdrowia lub arodowiska W przypadku podjQcia czynnoici
kontrolnvch, o ktorych mowa w art.49 ust. 2 ustawy pp., osoba podejmujqca kontrole, po okazaniu
legitymacji slu:bowej iprzed podjeciem pierwszej czynnoici kontrolnej, informuje przedsiebiorcq lub

osobe, wobec kt6rej podjeto czynno(ci kontrolne, o przyslugujAcych im prawach oraz obowiqzkach w
trakcie kontroli (art. 49 ust. 1-3 pp.).
Zakres kontroli n ie moie wykraczai poza zakres wskazany w upowainieniu (art 49ust 9 pp).
13. Nie moina rownocze3nie podeimowaa prowadzii wiecej ni2 jedn€j kontroli dziafalnoici

i

przedsiebiorcy, z wylaczeniem przypadk6w, gdy:

1)

ratyfikowane umowy miqdzynarodowe albo bezpo6rednio stosowane przepisy prawa Unii

Europejskiej stanowia inaczej;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbqdne dla przeciwdzialania popelnieniu przestqpstwa

lub
wykroczenia, przeciwdzialania popelnieniu przestepstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczenia dowod6w je8o popelnienia;
3) przedsiebiorca wyrazil zgodq na r6wnoczesne podjecie i prowadzenie wiecej nii jednej kontroli;
4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpoirednim zagro2eniem iycia, zd.owia lub

irodowiska;

5) kontrola jest prowadzona w toku postqpowania prowadzonego na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 16 lutego 2OO7 r. o ochronie konkurencji i konsumentow;
6) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art 23r ust l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r' Prawo energetyczne;

7) kontrola dotyczy zasadnoici dokonania zwrotu podatku od towar6w i uslug przed dokonaniem tego
zwrotu;
8) przeprowadzenie kontroli

jest realizacjQ obowiezk6w wynikajEcych z przepis6w prawa IJnii
Europejskiej o ochronie konkurencji lub przepis6w prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony

interes6w fjnansowvch Unii Europejskiej;
9) kontrola dotyczy zasadno3ci dokonania zwrotu podatku od towar6w i uslug na podstawie przepisow
o zwrocie osobom fizycznym niekt6rych wydatk6w zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym;
10) kontrola dotyczy zasadnoSci dokonania zwrotu podatku od towar6w uslug na podstawie

i

przepis6w

o zwrocie osobom fizycznym niekt6rych wydatk6w poniesionych w zwiqzku z budowa

pierwszego wlasnego mieszkania;

11) prowadzona kontrola jest kontrolq amerykadskich rachunk6w raportowanych uregulowanq w
ustawie z dnia 9 paidziernika 2015 r. o wykonywaniu Umowy miqdzy RzEdem Rzeczypospolitej Polskiej
a RzEdem 5tan6w zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypelniania miedzynarodowych
obowiqzk6w podatkowych oraz wdrorenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2017 r. poz. 1858)
14. Je2eli przedsiqbiorca wykonuje dzialalnoai gospodarczq w wiecej ni2 jednym zakladzie lub innej
wyodrqbnionej czejci przedsiqbiorstwa, przepis art.54 ust. 1pp. stosuje sie do zakladu lub cze(ci
przedsiqbiorstwa. Zasada ta nie dotyczy rnikro imatych przedsiebiorc6w.
15. W zakladzie lub cze(ci przedsiqbiorstwa, w kt6rej przeprowadzana jest kontrola, dopuszczalne jest
r6wnoczesne wykonanie czynnoici kontrolnych niezbqdnych do zakoiczenia innej kontroli u tego
przedsiebiorcy. Jeieli dzialalno6i tospodarcza przedsiebiorcy jest jui objeta kontrolE innego organu,
organ kontroli odstapi od podjqcia czynno(ci kontrolnych oraz mo2e ustalid z przedsiebiorcq inny termin
przeprowadzenia kontroli. (art.54 ust. 1-3 oraz ust.5 pp.)
16. Przedsiqbiorca moie wnie6a sprzeciw wobec podiecia iwykonywania przez organ kontroli czynno5ci
z naruszeniem przepis6w art.48, art. 49, art. 50 ust 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust 1, art. 55 ust 1i 2
oraz art. 58 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiqbiorc6w (pp) Sprzeciw wymaga uzasadnienia.
Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w przypadku gdy organ przeprowadza kontrolQ, powolujac
siq na przepisy

art.48 ust. 11 pkt 2, an. 50 ust.

2 pkt 2,

art

54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62

ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiqbiorc6w (pp) Sprzeciw przedsiebiorca wnosi na piamie do
organu kontroli, kt6re8o czynno<ci sprzeciw dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiqbiorca zawiadamia
na pi3mie kontrolujEceSo. Sprzeciw wnosi siq w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczQcia kontroli
przez organ kontroli lub wystEpienia przeslanki do wniesienia sprzeciwu. (art. 59 ust. 1-4 pp.).

Kwitujq odbior upowainienia:
Data:
Podpis kontrolowanego (osoby upowa2nionej)
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pracownika C6w) upowaznionego ("ych) przez Pansrwowego powiatowego tnspektora Sanitarnego w Cryfinie Kontrolg
pneprowadzono na podstawie an. I i art. 25 ust. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paistwowej Inspekcji Sanitamej
(tj. Dz.U. z 2l2lr., poz. 195) w zwiqzku z an. 67 g I oraz art. 68 g I i g 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
posttpowania administmcyjnego (t. j. Dz.U . z 2021 r. poz. '135.)
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INFORIIL{CJE DOTYC24CE KONTROLOWANECO PODMIOTU
Podmiot kontrolowany
Zaktad Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. M. Golisza 10.71-682 Szczecin
tp eI m w 0 o.tu r b t lnhti po ei o e t.kt x n d tu)
Informacja dotycz4ca kontrolowanego obiektu
Wodoci4g Miedwie, uj9cie powierzchniowe jezioro Miedwie
tp. hr @ d aa eal e teJMlatLa Faa 4. h to h i en& n* aj p h N d.h' n q da o t a t n c,
^
3. Osoba lub jednos&a o.ganizacyjna odpowiedzialna za przesrzeganie
wymagan
Zakad Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o.
t'nt? | @tedpelm wa hn*til..tsd ,ot brd.l:rlt pzlw.tla Nfib .r*nEj .rntnti eQ;sthth qspatnui*))
ul. M. Colisza 10.71-682 Szczecin

ta&ance*atuaedzbrf pr.tpa*a{' 1.t
ot'sf znDirdlo ws)$trrti *tr.,1nk6er.te!.tulatsplEto 2b\twm,
'tNt
NIPIREGON,"KD odpowied.io 85 12624854
/ 8t t931430 | 36002
Osoba kieruj4ca podmiotem konEolowanym:
Prezes Zarz4du
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Osoba upo*aariona pisemnie do reprezenrowania kontrolowanego podmiotu.
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INFOR]},TACJE DOTYCZACE KONTROLI

L Dala i godzina rozpoczecia kontsoli: J wrzesnE 202 r roku, codz. .4.)l
2. Dzt^ ott4rna'|.ia przEzkonEolo*anego zawiadomienia o kontroli* ........
I. Pr4czyna odsqpienia od zawiadomEnia: nie doryczy.
.- rJ
4. Dala i godana zaloiczenia kontroh: ll wrze{nia 2021 roku. god2...114...
5. Czas kontroli obszaru, w kr{irym srwierdzono nieprawidlowodci. Nie dotyczy
6 zakes przedrniotowy kontroli: Kontrola przesrrzegania przepisdw okrcslai4cych rymagania
I

7.

szczeg6lnodci doryczqcych higieny Srodowisk4 a zwlaszcza wody
Wwosazeni€ uz',te podczas kont:oli* nie dotyczy
(
o *w o s Ee nitu m ide r Oli ka.yj n!)

@

E. Podczas

- ff

higienicae i zdrowotne, w

aczonej do spozycia przez ludzi.

kontoli *?*€aan€---f€siaryr---$*"ie----lub pobrano pr6bki do badan

i nazwa protokolu/6w.

Protokol

prze

ff

labontoryjnych*r

Ai..

HK.q020.2. ...1.1<+..... .202 | pobrdnia pr6bki wody do spozycia w ramach nadzoru samramego
9. Podczrs kont oli wykonano zapis dzwipku lub ob.azu+ Nie dotyczy
10. Korzystano* z wynik6w badai i pomiar6w Nie doryczy
I L Dokumenty o{eniane w trakcie kontsoli
Nie dotyczy
12. Wykaz dokument6w zai4czonych do protokolu
Nie dotyczy
13. Podczas konfoli wypelniono formularze konEoli Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

l.

kontroli*
nr

lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustalen

kontroli

Aktualnie nie jest prowadzone postlpowanie adminisaacyjne w stosunku do kootrolowanego podrniotu. KRS:
00001 18513; Osobowo66 pm*'Ila: sp6lka z ograniczona odpowiedzialnosciq

2.

lnforma€je istotne dla ustalai kontroli np. stwi€rdzenia dotycz?c€ st?nu technicaego podmiotu,/obiekq slanu sanitamohigienicarego

Strona 2

w dniu

ll

z2

wrzesnia 2021 roku dokonano poboru pr6bki wody zjeziora Miedwie w punlcie zlokalizowanyrn na fDmoicie

przy budynku filE6w.
Podczas pobierania probek wody pr6bkobiorcy srosowali metodf zgodn4 z: PNISO
pobrane w celu wykonania analiz mikobiologicznych i/lub fizykochemicarych.
Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przePis6w pmwnych, kiire

5661'5t2017'l0 Pr6bki

zosta+v

naruszono' Nie dotyczy
Dorain€ zaleceni4 uwagi i $nioski+ Nie dotyczy
IV.UWAGI I ZASTRZEZf,NIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
Orn6wiono wynikikontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do ksi4zki kontroli/dziennika budowyr'
Administratorem przetwarzanych w Powiatowej Slacji Sanitamo - Epideniologicarej w Gryfinie (PSSE Gryfido) danych

3.

4.

L

jest Panstwo*ry Powiatowy Inspektor Sanitamy w Gryfinie (PPIS)

/

Dyrektor Powiatow€j Stacji Sanitamo

'

Epid€miologicaej w Gryfhie, ul. Flisacza 6, 74-100 Cryfino. Kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w PSSE Cryfmo
realizowany jest telefonicanie numer tel- 91 416 23 43,lub e-mail: iodo@pss€gryfino.pl. Dane zbienne s4 w celu
zrealizowania obowiqzk6w ustawowych, na podstawie Ustawy zdnia 14 marca 1985t. o Panstwowej Inspekcji Sanitamej
(r. j.Dz.tJ. z202lr. poz.l95)- Pozostale informacje dotycz4ce przetwarzania i ochrony danych osobowych ztajduj€ sif
ordz w siedzibie PSSE Gryfino Przy ul.
pod adresem: hnps://www.gov.pvweb/psse-gryfino/klauzula-informacyjna
Flisacza 6

2.
3.

$lni6ioco/nie wniesiono" uwag i zast-zezen do opisanego w protokole

4.

za stwierdzone nieprawidlowosci wymi€nione w protokol€ w cz9sci III pkt 3 lit..-.-..nie nalo2ono/selo+e€r* gr4'$nl
w drodze mandatu kamego na

5.

Upowabienie do nakladania grzf'wien w drodze mandatu kame8o nr-............. z dnia
wydane prz€z Pa.dstwowego Powiatowego Inspeklora Saniiamego w Gryfinie.
Osoba ukarana zostala pouczona o pmwie odmowy przyjfcia mandatu.
Z cgo pmwa skorzystala/ni€ skorrystala'r
Dane osoby odmawiaj?cej przyjlcia mandatu

7.

Poprawki i uzupelnienia do protokofu

L
9.

- a€nd$eH€/nie

naniesiono*'/p.ro,,,

stanu
a

-.

faktycaego

stq

protolotr.

*reitnz

Protok6l zostal spon4dzony w 2jednobrana4cych egzemplarzach
+'
Z trelciA protokolu kontroli zapoaano
podpisania
protokoh
nale4
wpisad
10. W przypadku odmowy
Pow6d odmow] podpisaia protoko{u

tut

*yray hk'h. t t.. h'in

si9/n@{

E:t1tat p'4a\

r

'h 'ta^tLn

rr^,u

.

rnaott)

,,{",-....
tctckr prtprt kMt'tqq.qp O.^)
V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU
Protok6r konEori sanitagaipfltanllfH*J"tli rr wrzeinia 202 rr.

ZpW Mr6dFie

rilht rdht*otqeJ protarrX ' p'e4a podntel
W trakci€ kontroli e,$€+ry6ta"e/nie wykorzystano formularz€ kontrolitr

l.atclny Frlp^

POUCZENIW teminje 7 dtt

od daq
Wy,iki Lontrch dotfc4

.iorRnia
eatutLv

ninieJszeao

nogq zostr zslofor z6t4.ehia
* Mie i nie)w ntaaa k nttuti

prto*4lu kontnli

s*tnnoloeo@go podniotu

Sntu tu,tadyn.tape poe,povania M pr@o welqdtv dol&mnbqC v sied.bt vlaicvet

'

v pE

padlv odpova.l2t tueotwrej Mlezywpist ,.nie datcz)t"
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