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PROTOKOL KONTROLT Nr HKN.441 0.9.1.2021

Wierzbica, dnia 9.06.2021 r.
(miejscowosi i data)

przeprowadzonej przez Anetg SzczeSniak pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej oraz AdelajdQ

bicnocq pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej, nr upowa2nienia do wykonywania czynno5ci

kontrolnych HKN.4032.3 1 .2021

(imie i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do Wkonwania czynnoSci kontrolnych)

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

Pahstwowego Powiatoweg o I nspektora San itarnego w Radomi u
(nazwa organu Pafistwowei I nspeRcii Sanitarnei)

Kontrolq przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust. 1 ustawy zdnia14 marca 1985r. o Pafistwowej

lnspekcji Sanitarnej (Dz. U. 22021r. poz. 195) wzwiqzku zart.67 $ 1 oraz art.68 S 1 iS 2 ustawy zdnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z2OXr. poz.735).

ilffiitr

r. TNFoRMAGJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowanY

Zaklad Wodociqgow i Kanalizacji u l. KoSciuszki 73

26 - 680 Wierzbica

tel.48 6183617 fax.48 6182015

( peln a n a z w a/ad re s/te I efo nlf a ks/poczta ele kt ro n icz n a )

2. lnformacia dotyczqca kontrolowanego obiektu

Ujqcie wody w Wierzbicy

pelna nazwa/adresltelefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonei dzialalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za ptzestrzeganie wymagaf

snm.i Pan Jacek Malek - kierownik ZW iK w Wierzbicy

(imiQ i nazwisko/petna nazwa (inwestor/organ zalozyciets4i/w przypadku spilki cwilnej wymienidwszystkich wsp6lnikdw))

(adres zamieszkania/siedziby (w pnypadku sp,lki cywitnej adresy zanieszkania wszysthich ws@lnik,Mtelefonfiaks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio

NaP 9482248713 REGON 672773546

5. Osoba kierujqca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Malek - kierownik ZW iK w Wierzbicy

(i m iQ i n azw isko/sta n ow isko)

6. Osoba upowaZniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy.

(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniaiecego/data Wdania upowaznienia/nr)

7. tnne osoby, w obecno6ci kt5rych przeprowadzono kontrolq*

Nie dotyczy.
(i m ie i n azw isko/sta n ow i skort n n e)
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[. TNFORMACJE DOTYCZAGE KONTROL!

{. Data i godzina rozpoczqcia kontroli 9.06.2021r. godz.9.05

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy.

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

4. Data igodzina zakofczenia kontroli 9.O6.2021r. godz. 9.45

5. Gzas kontroli obszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowo6ci" 40 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola bie2qca stanu sanitarno - higienicznego ujqcia wody wynikajqca z harmonogramu.

7. Wlposaienie uiyte podczas kontroli* L

A Nie dotyczy.
( n o zw a wy p os a 2e n i a/ n r id e ntyli k o cyJ ny )

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano pr6bki do badafi laboratoryinych**
- nr I nazwa protokolu/6w*

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

Nie dotyczy.

10. Korzystano* zwynik6w badafi i pomiar6w

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja zdrowotna pracownik6w.

12.Wykaz dokument6w zal4czonych do protokolu kontroli"

- opinia Nr 19412'l z wynik6w przeprowadzonych oglqdzin-urzqdzeh gzewczo - kominowych z dnia
17.05.2021r.

A - aneks nr 3t2016 z dnia 4.02.2016 do umowy na Swiadczenie uslug wywozu nieczysto6ci stalych nr2676
z dnia 4.04.2002r.

13. Podczas kontroli wypelniono formularze kontroli
nr......

IIt VITYNlKI KONTROLI

1. Informacie o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne
informacie istotne dla ustalef kontroli

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

2. lnformacie istotne dla ustalefi kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego
pod m iotu/obiektu, stanu san itarno-higienicznego

Ujqcie wody stanowiq 2 studnie glqbinowe (dla studni zlokalizowanej na terenie ujgcia pzy ul. Ko6ciuszki

zostal ustanowiony teren ochrony bezpo$redniej - decyzja nr WA.2U2.4.41OO.97.1.2018.AK z dnia

10.10.2018r.) budynek stacji uzdatniania, budynek zzapleczem socjalnym dla pracownik6w oraz budynek

z pomieszczeniami warsztiatowymi, szatniq z zapleezem sanitarnym. Teren utzymany jest czysto.

Pozwolenie wodnoprawne na szczeg6lne korzystanie z w6d obowiqzuje do dnia 30.06.2032r. znak

ROS.V16341.S4.2O12.MM z dnia 5.06.2012r. Sie6 wodociqgowa wykonana jest z rur stralowych, 2eliwnych

i PCV. DlugoS6 sieci 56,5 km (og6lem dla spinki \A/ierzbica - Zalesice), dobowa produkcja wody 235,69

m3/dobg. Liczba ludno6ci zaopatrywanej w wodq 7991 mieszkafic6w (og6lem dla spinki Wierzbica -

Zalesice).
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Uzdatnianie wody odbywa sig poryzez odZelazianie, oraz okresowE dezynfekcjq. Do dezynfekcji wody

wykorzystywany jest podchloryn sodu. W budynku stacji uzdatniania wody wydzielone jest pomieszczenie

chlorowni z wejSciem przez halq filtr6w. Pomieszczenie jest zamykane, zabezpieczone pzed dostqpem

Swiatla zewnQtrznego, wyposa2one w umywalkq, punkt wodny oraz wentylacje grawitacyjnq i mechanicznq.

Osoba obslugujqca chlorownig posiada odziea ochronnq odpornq na dzialanie Srodk6w chemicznych.

Urzqdzeniem do gromadzenia wody uzdatnionejjest zbiornik terenowy wykonany z Zelbetonu zlokalizowany

na terenie ujqcia o pojemnoSci 300 m3. Wody opadowe z terenu stacji odprowadzane sq do kanalizacji

deszczowej. Scieki socjalno - bytowe odprowadzane sq do sieci kanalizacyjnej, natomiast technologiczne do

odstojnika w6d poplucznych, a nastqpnie do rzeki. Osady z odstojnika trafiajq do oczyszczalni Sciek6w

w Wiezbicy. Odpady komunalne usuwane sq do kontenera umieszczonego w strefie. Wywozem odpad6w

stalych zajmuje siq firma Tonsmeier Wsch6d Sp. z o. o. ul. Wroclawska 3 26 - 600 Radom. Stacja posiada

statq obslugq.

3. Nieprawidlowo6ci stwierdzone podczas kontroli z podaniem Przepis6w prawnych, kt6re
naruszono*

a) Zaciekioraz odpryskifarby na Scianach isuficie w halifiltr6w 
L

€] b) Oznaki korozji na armaturze wodociqgowejw halifiltr6w
c) Oznaki korozji na wlazie do szachtu zbiornika magazynowego wody

g 14 rozp. Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 26 wzeSnia 1997r. w sprawie og6lnych przepis6w

bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U.22003r. Nr 169 poz 1650 z p62n. zm.)
Art. 188 ust. 1 Ustawazdnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2O21r. poz624)

4. Doraflne zalecenia, uwagi i wnioski*

- Polecono dostarczy6 protok6l skuteczno5ci wentylacji mechanicznej zapewniajqcej co najmniej 5 wymian
powietrza na godzinq w pomieszczeniu chlorowni(do dnia 30.06.2021r.)

lv.uwAcl lzAsrRzEzerun osoB uczEsrNlczAcYcH w KoNTROLI

1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonano/ Eiedbk€nano wpisu do ksiq2ki kontroli/dziennika$udour:f**

2. tAtniesiono/nie wniesiono** uwag lzastrzeiefi do opisanego w protokole stanu faktycznego

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

4. Za stwierdzone nieprawidlowo6ci wymienione w protokole w czq6ci lll pkt 3 lit. ...... nie
nalo2ono/nale*ene.* grzywng w drodze mandatu karnego na

(i m ie i n azw i sko/stan ow isko )
' w wysokoSci......... .... slownie...

6;,;;;';i',;;;;;iiiiliiiiiiiiiiii;;;,;i;;;;i"
6. Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjgcia mandatu.

Z tego prawa skorzystala/nie skorzystala**

7. Dane osoby odmawiai4cej przyigcia mandatu

(i m iQ i n azw I sko/adre s)
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8. Protok6l zostal sporzqdzony w 2 jednobrzmiqcych egzemplarzach

9. Z tre5ciq protokolu kontrolizapoznano sigAriezapeznane-sig **

10.W przypadku odmowy podpisania protokolu nale2y wpisa6 pow6d odmowy podpisania protokolu

I r,fnli:;:J i, {* '{- .

' " ' tj-_1
'..,.

(czytelny pod pis kontrolujqcego "(ych)
:

L

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protok6lkontrolisanitarnejot.rzymalem(.am)wdniu.''
r' r il': ' l

(czytelny podpis osoby odbierajEcej protok'l i piecze, podmia--, ,,. I

W trakcie kontroli wykoeystano/nie wykorzystano formularzeikontroli** , ,,

(nazwa/nr)

POUCZENIE,. W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu kontroli mogq zostaC zgloszone zastrzeZenia
do ustaleri stanu faktycznego.

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

Strona na ka2dym etapie postqpowania ma prawo wglqdu w dokumentacjq w siedzibie wlaSciwej stacji
s a n ita r n o-e p i d e m i ol og i czn ej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej naleZy wpisaC ,,nie dotyczy"

** niewlaSciwe skreSlic


