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PROTOKOL KONTROLI Nr HKN.441 0.9.2.2021

Ruda Wielka Kresy, dnia 9.06.2021 r.
(miejscowosc idata)

przeprowadzonel przez Anetg SzczeSniak pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej oraz Adelajdq
Cichockq pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej, nr upowaZnienia do wykonywania czynnoSci
kontrolnych HKN.4032.28.2021

(imiQ i nazwis\o, kom'rka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynno'ci kontrolnych)

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

Par'rstwowego Powiatowego I nspektora San itarnego w Radomiu
(nazwa organ u Pafi stwowej I nspekcji Sanitarnej)

Kontrolg pzeprowadzono na podstawieart. 1 iarl.25 ust. 1 ustawy zdnia14marca 1985r. oPaistwowej
lnspekcji Sanitarnej (Dz. U.22021r. poz.195) wzwiqzkuzart.6T $ 1 olazart.68S 1 iS 2 ustawyzdnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postqpowania administracyjnego (Dz, U. z2O2tr. poz.735).

+
r. TNFoRMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Za(ad Wodociqg6w i Kanalizacjiul. KoSciuszki 73

26 - 680 Wierzbica

tel. 48 618361 7 fax. 48 618201 5

(peln a nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczn a)

2. lnformacja dotyczqca kontrolowanego obiektu

Ujqcie wody Ruda Wielka Kresy gm. Wierzbica

(petna nazwa/adres/teletonlfaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej dzialalnosci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeslrzeganie wymagaf

@ Pan Jacek Malek - kierownik ZW i K w Wierzbicy

(imie i nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ zatozycielski/w ptzypadku spalki cwilnej wymienicwszystkich wsp6lnik6w))

r,ii')ii"",iii;"/";;;;;;; d;;;;;:;i;;;;i;';;;;;;i'";;;;;;;';;;;;i;;;;;;;;;ii;;;;;;iiitiiaiiliii"niiJ;;;i;;;il;;;;;;;;;''
4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio

NtP 94822487 1 3/REGON 67 27 7 3546

5. Osoba kieruiqca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Malek - kierownik ZW i K w Wierzbicy

(im iQ i n azw iskilsta nowisko)

6. Osoba upowa2niona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy.

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

7. Inne osoby, w obecno5ci kt6rych przeprowadzono kontrolq*

Nie dotyczy.
(i m iQ i n azwisko/sta n ow iskoln ne)
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il. TNFORMACJE DOTYCZAGE KONTROLI

{. Data i godzina rozpoczgcia kontroli9.06.2021r. godz.9.55

2. Dalaotrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy.

3. Pnyczyna odstqpienia od zawiadomienia:
gospo darczej.

nie podlega ustawie o swobodzie dzialalnoSci

4. Data i godzina zakor{czenia kontroli 9.06.2021r.9od2. 10.30

5. Gzas kontroli obszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowo5ci* Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

kontrola bie1qca stanu sanitarno - higienicznego ujgcia wody wynikajqca z harmonogramu.
L

7. Wyposaienie u2yte podczas kontroli*

Nie dotyczy.
( na zwo wyposa2en io/n r id e ntyfika cyi ny )

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania tub pobrano pr6bki do badari Iaboratoryjnych**

- nr i nazwa protokolu/6w* .

Nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis d2wiqku Iub obrazun

Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wynik6w badafi i pomiar6w

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja zdrowotna pracownik6w.

12. Wykaz dokument6w zalqczonych do protokolu kontroli*

Nie dotyczy.

1 3. Podczas kontroli wypelniono formulaze kontroli
nr... ...

III. WYNIKIKONTROLI

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne

informacie istotne dla ustalefi kontroli

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

2. lnformacje istotne dla ustalef kontroli np. stwierdzenia dotyczqce stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarns'higienicznego

Ujqcie wody stanowi 1 studnia glqbinowa dla kt6rej zostal ustanowiony teren ochrony bezpo6redniej (decyzja

nrwA.zuz.4.41oo.g7.2.2018.AK z dnia 10.10.2018r.). Teren utrzymany jest czysto, oznakowany, w calosci

ogrodzony - nie stwierdzono ubytk6w w ogrodzeniu. Wg oSwiadczenia kierownika ZWIK w Wierzbicy dla

ujqcia wody zlokalizowanego w Rudzie Wielkiej Kresy gm. Wierzbica brak jest wydanego pozwolenia

wodnoprawnego na szczeg6lne korzystanie zw6d. Wasno6d terenu na kt6rym znajduje sig ujqcie wody nie

jest prawnie uregulowana. W zwiqzku z powy2szym doj6cie do ujqcia wody jest utrudnione - prowadzi przez

teren prywatny. SieC wodociqgowa wykonana jest z rur stalowych, 2eliwnych i PCV' DlugoS6 sieci 2,5 km,

dobowa produkcja wody 17,32 m3/dobq. Liczba ludnoSci zaopatrywanej w wodq 206 mieszkafic6w.

Uzdatnianie wody odbywa siq popzez okresowq dezynfekcjq. Do dezynfekcji wody wykorzystywany jest

podchloryn sodu. Osoba obslugujqca chlorator posiada odzie2 ochronnq odpornq na dzialanie Srodk6w

chemicznych.
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3. NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z
naruszono*

a) Nie dotyczy.

4. Dora2ne zalecenia, uwagi i wnioski*
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podaniem przepis6w prawnych, kt6re

Nie dotyczy.

rv.uwAcr tzAsrRzE2rrun osoB uczEsTNtczAcycH w KoNTRoLT

1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonano/ nicdoltenane wpisu do ksiq2ki kontroli/d*ienni*a$udsu4f**
2. Wniesiene/nie wniesiono** uwag izaslrzeizeri do opisanego w protokole stanu faktycznego

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

rplJii,,,iii"nii;;;;;;i','iiiiii,iti-iL'iiiJi;i;;:";i;,;;;;;;;;i;;;i;" """ "\:"

4. Za stwierdzone nieprawidlowo5ci wymienione w protokole w czqsci ltl pkt 3 lit. nie
naloiono/naleiene** glzywnq w drodze mandatu karnego na

(im ie i n azw isko/sta n ow isko)

wwysokoSci......... .... stownie...

(nr mandatu karn.go)......

(podstawa prawna),,.,.........

5. Upowa2nienie do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego nr ......

Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyfgcia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorrystala**

Dane osoby odmawiajqcej przyigcia mandatu

i; ;;; ; ; ;;;,J;;;,,",' "' "

8. Protok6l zostal sporzqdzony w 2 jednobzmiqcych egzemplazach

9. Z tre6ciq protokolu kontroli zapoznano sig/nie+ape=nanosig **

(czytelny podpis osdb obecnych podczas kontroli)

6.

7.

"L._


