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Pieczq6 stacji san itarno-epidemiologicznej

PROTOKOT KONTROLI Nr HKN.441 0'4'2'2021

Zalesice, dnia 9.06.2021 r.
(miejscowos6 i data)

przeprowadzone! wzez Anetq Szczesniak pracownika sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej oraz AdelaidQ

Cichockq pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej, nr upowaZnienia do wykonywania czynnosci

kontrol nych HKN.4032.30.2021

(imiQ i nazwisko, kom,rka organizacyina, nr upowa2nienia do wykonywania czynnosci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowa2nionego (-ych) przez

Pafi stwowego Powiatowego I nspektora san itarnego w Radomi u

(nazwa organu Pafi stwowej I nspekcii Sanitarnei)

Kontrolg pgeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust. 1 ustawy z dnia 14 matca 1985r. o Pafistwowej

lnspekcji sanitainel ioz. U. zZO21r. poz.195) w zwiEzku zarl.67 $ 1 oraz art' 68 S 1 iS 2 ustawy zdnia

14 czerwca 1960r. kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. 2202k. poz. 735)'

iiG

I.tNFoRMAcJEDoTYczAcEKoNTRoLowANEGoPoDMIoTU

1. Podmiot kontrolowanY

Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji ul. KoSciuszkiT3

26 * 680 Wierzbica

tel. 48 6183617 fax. 48 6182015

(pelna nazwa/ad res/tetefonlfaks/poczta elektron iczna)

2. tnformacia dotyczeca kontrolowanego obiektu

Ujgcie wody w Zalesicach gm' Wierzbica

(pelna nazwa/adres/telefonfiaks/poczta elektroniczna/rodzai prowadzonei dzialalnoSci)

3. Osoba lub jednostka organizacyina odpowiedzialna za przestrzeganie wymagaf

4*h Pan Jacek Malek - kierownik ZW iKw Wierzbicy

(imig i nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zalozyciels4itut przypadku spdtki cwilnei wymieniC wszystkich wsp6lnikdw))

(";;;"';;;;"";;;;;;;i;;;;;;;'@;;;;;;;i;;;;i:i;;;i;;i;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;ii;;;;;;;;i;;;"i;i";;ir;iJiii'ii'iL:itiii;;;;;;
4. NIP/REGON/PKD - odPowiednio

Nti eqazz+87 1 3/REG o N 67 277 3546

5. Osoba kieruiqca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Malek - kierownik ZW i K w Wierzbicy

(im i e i n azwi sko/stanow i sko )

6. Osoba upowainiona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczY.

(imi8 i nazwisko/stanowisio/dane upowazniaiqcego/data wydania upowaznienia/nr)

7. lnne osoby, w obecnosci kt6rych przeprowadzono kontrolg*

Nie dotyczy.
(i m iQ i n azw isko/sta n owiskofi n ne)
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il. TNFORMACJE DOTYCZACE KONTROLT

1. Data i godzina rozpoczqcia kontroli 9.06.2021r. godz. 11.40

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy.

3. Przyczyna odstqpienia od zawiadomienia: nie podlega ustawie o swobodzie dzialalnosci
gospodarczej.

4. Data i godzina zakoficzenia kontroli g.06.2021r. godz.12.20

5. czas kontroli obszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowoSci*

Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola biezqca stanu sanitarno - higienicznego ujqcia wody wynikajqca z harmonogramu.

7. Wyposa2enie u2yte podczas kontroti*

Nie dotyczy.
( n o zwa wyposa 2e n ia/n r id e ntyfi ka cyj ny)

8. Podczas kontroli u4fkonano pomiary, badania lub pobrano
- nr i n azwa protokolu/ow*

pr6bki do badafi laboratoryjnych**

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroliwykonano zapis diwigku lub obrazu*
Nie dotyczy.

10. Kozystano* z wynik6w badari i pomiar6w

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroti
Dokumentacja zdrowotna pracownik6w.

12.Wykaz dokument6w zalqczonych do protokolu kontroli*
Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypelniono formulaze kontroti
nr... ...

III. WYNIKIKONTROLI

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

W odniesieniu do ujgcia wody nie jest prowadzone postqpowanie administracyjno - egzekucyjne.

2. lnformacje istotne dla ustaleri kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujqcie wody stanowiq 2 studnie glqbinowe dla kt6rych zostal ustanowiony teren ochrony bezpoSredniej
(decyzja nr WA.2U2.4.4100.97.2018.AK z dnia 19.10.2018r.) oraz budynek stacji uzdatniania. Teren
oznakowany, utrzymany czysto. Pozwolenie wodnoprawne na szczeg6lne kozystanie z w6d obowiqzuje do
dnia 30.06.2032r. znak RoS.v6341 .52.2012.MM z dnia 31.0s.2012r. sieo wodociqgowa wykonana jest
z rur stalowych, zeliwnych i PCV. DlugoSC sieci 56,5 km (og6lem dla spinki Wierzbica - Zalesice), dobowa
produkcja wody 805,39 ma/dobq. Liczba ludno6ci zaopatrywanej w wodq 7991 mieszka6c6w (og6lem dla
spinki Wierzbica - Zalesice). Uzdatnianie wody odbywa sig poprzez okresowq dezynfekcjq. Do dezynfekcji
wody wykorzystywany jest podchloryn sodu. W budynku hydroforni brak jest wydzielonego pomieszczenia
chlorowni' W razie potrzeby chlorator instalowany w hali gl6wnej. Osoba majqca kontakt ze Srodkami
chemicznymi posiada odzie2 ochronnq.

hI,

\d
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Wody opadowe z terenu stacji odprowadzane sq splywem powiezchniowym. Scieki socjalno - bytowe
odprowadzane sq do zbiornika bezodplywowego poloZonego w strefie. Odpady komunalne usuwane sq do
work6w foliowych. Hydrofornia nie posiada stalej obslugi. W dniu kontroli pomieszczenia utrzymane
w dobrym stanie sanitarno - porzqdkowym.

3. Nieprawidlowo6ci stwierdzone podczas
naruszono*

a) Nie dotyczy.

4. Dora2ne zalecenia, uwagi i wnioski*

kontroli z podaniem pruepis6w prawnych, ktore

Nie dotyczy.

IV.uwAGr tzastpzfrENn osoB uczEsrNtczAcycH w KoNTRoLt

1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonano/ niede*enane wpisu do ksiq2ki kontroli/d=iennile$nden4f**

2. $Iniesiene/nie wniesiono"* uwag i zastrze2ef do opisanego w protbkote stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupelnienia do protokolu -naniesieno/nie naniesiono**

4. Za stwierdzone nieprawidlowoSci wymienione w protokole w czgsci lll pkt 3 lit. nie
naloiono/nale*sne** grzywng w drodze mandatu karnego na

(i m ie i n azw i sko/stanow i sko)

w wysokoSci... ... ... .... stownie...

(nr mandatu karneso)... ..

Upowa2nienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr ......
z dnia
wydane przez

a ",il i,i,, i i i i "iliii i i i i"l"ir ;;;,; i ;; ;i
Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjqcia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystala**

Dane osoby odmawiajqcej przyjqcia mandatu

riiii'iiJiiiJi;;;"''
8. Protok6l zostal sporzqdzony w 2 jednobzmiqcych egzemplazach

9. Z tre5ciq protokolu kontroli zapoznano sig/nie+ape=nane+ig **

10.W przypadku odmowy podpisania protokolu naleiy wpisa6 pow6d odmowy podpisania protokolu

li.l E I{o\,uhl I ti:

5,
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V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokol kontroli sanitarnej otrzymalem(-am) w dniu ...... i..'.i,.,.,.,1i....,. *l:..,t:1.......
: i,, ,:i i , 
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W trakcie kontroli wykor=ys+ano/nie wykorzystano fdrmularze kontroli** , '.',. 
, ' t .' ', -,,

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W tenninie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu kontroli mogq zostac zgloszone zastze2enia
do ustaleh stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczq warunk1w skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na ka1dym etapie postgpowania ma prawo wglqdu w dokumentacjg w siedzibie wlaSciwej stacji
sa n itarn o-ep id e m i olog i cznej.

* w przypad4u odpowiedzi negatywnej naleZy wpisac ,,nie dotyczy"

** niewlaSciwe skreSlic

'\-/


