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Polany, dnia 9.06.2021 r.
(miejscowo66 i data)

przeprowadzonej Wzez Anetq SzczeSniak pracownika Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej oraz AdelajdQ

bicnockq pr".o*nifu Sekcji Nadzoru Higiilny Komunalnej, nr upowa2nienia do wykonywania czynnoSci

kontrolnych HKN.4032.29.2021

(imie i nazwisko, kom,rka organizacyjna, nr upowaZnienia do wykonywania czynno'ci kontrolnych)

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

Pahstwowego Powiatoweg o I nspektora San itarnego w Radomi u
(n azw a org a n u P a fi stw owei I n spe kci i Sa n itarn ei)

Kontrolq przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust. 1 ustawy zdnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej

lnspekcji'sanitarnej (Dz. U. z2O21r. poz. 195) w zwiazku zart.67 $ 1 oraz art. 68 S 1 iS 2 ustawy zdnia

14 czerwca 1960r. kodeks postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2O211: 7351.

-_ t. INFoRMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowanY

Zaklad Wodociqg6w i Kanalizacji ul. KoSciuszkiT3

26 - 680 Wierzbica

tel. 48 6183617 fax.48 6182015

(peln a nazwa/adres/telefon/faks/poczta ele4troniczn a)

2. tnformacja dotyczqca kontrolowanego obiektu

Ujqcie wody w Polanach gm. Wierzbica

(petna nazwa/adresltetefonlfaks/poczta etektroniczna/rodzaj prowadzonei dzialalno5ci)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za pzeslzeganie wymagafi

€e Pan Jacek Malek - kierownik ZW iK w Wierzbicy

(imie i nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ zalo|ycielskilw przypadku sp^lki cywilnei wymieni' wszystkich wsp'lnik6w))

(adres zamieszkania/siedziby (w paypadku sp,tki cywitnej adresy zamieszkania wszystkich wsfitnik6wfielefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD - odPowiednio

NIP 948224871 3/REG O N 67 27 7 3546

5. Osoba kieruiqca podmiotem kontrolowanym:

Pan Jacek Malek - kierownikaZ\Al i K w Wierzbicy

(im i Q i n azw i sko/ stanow i sko)

6. Osoba upowa2niona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczY.

(imig i nazwisko/stanowisko/dane upowazniaiacego/data wydania upowaanienia/no

T.Inneosoby,wobecnoScikt6rychprzeprowadzonokontrolg*

Nie dotYczY.
( im iQ i n azw isko/sta n ow iskol n ne)



il. TNFORMACJE DOTYCZACE KONTROL!

1. Data igodzina rozpoczqcia kontroli 9.06.2021r. godz. 10.45

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 zakof czenia kontroli 9.06.2021r. godz. 11.30

5. Czas kontroliobszaru, w kt6rym stwierdzono nieprawidlowo6ci* 45 min.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

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

7. Wyposaienie u2yte podczas kontroli* ''

Nie dotyczy.
(n ozwo wyposotenio/n r id e ntyfiko cyj ny )

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano pr6bki
- nr i nazwa protokolu/6w*

Nie dotyczy. :

9. Podczas kontroli wykonano zapis diwigku lub obrazu*

Nie dotyczy.

10. Kozystano* z wynik6w badaf i pomiar6w

\Ery$/

do badaf laboratoryjnych**

Nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja zdrowotna pracownik6w.

12.Wykaz dokument6w zalqczonych do protokolu kontroli*

- opinia Nr 195/21 z wynik6w przeprowadzonych oglqdzin-uzqdzefi grzewczo - kominowych z dnia
17.05.2021r.

13. Podczas kontroli wypelniono formulaze kontroli
nr,.. ...

III. WYNIKIKONTROLI

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

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

2. lnformacje istotne dla ustalef 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.2U2.4.410O37.3.2018.AK z dnia 24.10.2018r.) oraz budynek stacji uzdatniania. Teren
oznakowany, utrzymany jest czysto, w caloSci ogrodzony - nie stwierdzono ubytk6w w ogrodzeniu.
Pozwolenie wodnoprawne na szczeg6lne kozystanie z w6d obowiqzuje do dnia 30.06.2032r. znak
ROS.V16341.53.2012.MM z dnia 4.06.20'12r. Sie6 wodociqgowa wykonana jest z rur stalowych, 2eliwnych
i PCV. Dlugo66 sieci 19,5 km, dobowa produkcja wody 305,33 m3/dobq. Liczba ludno6ci zaopatrywanej
w wodq 1968 mieszkafic6w. Uzdatnianie wody odbywa siq poprzez okresowq dezynfekcjq. Do dezynfekcji
wody wykorzystywany jest podchloryn sodu. W budynku hydroforni wydzielone jest pomieszczenie chlorowni
z osobnym wejSciem zzewnqtrz.
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y'mieszczenie jest zamykane, wyposa2one w umywalke, punkt wodny oraz wentylacjg grawitacyjnq
i mechanicznq. Osoba obslugujqca chlorowniq posiada odziel ochronnq odpornq na dzialanie Srodk6w
chemicznych. Uzqdzeniem do gromadzenia wody uzdatnionej jest zbiornik terenowy wykonany z 2elbetonu
zlokalizowany na terenie ujgcia o pojemnoSci 300 m3. Wody opadowe z terenu ujgcia odprowadzane sA
splywem powiezchniowym. Scieki socjalno - bytowe odprowadzane sq do zbiornika bezodplywowego
polo2onego w strefie. Odpady komunalne usuwane sq do work6w foliowych usuwanych na biezqco.
Hydrofornia nie posiada stalej obslugi.

3. NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem pzepis6w prawnych, kt6re
naruszono*

a) Okno w pomieszczeniu chlorowni nie jest zabezpieczone pzed dostqpem Swiatla zewnEtznego
b) Zacieki oraz odpryski farby na Scianach i suficie w hali filtr6w
c) Zacieki na suficie w szachcie zbiornika magazynowego wody

$ 14 rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wzeSnia 1997r. w sprawie og6lnych
pzepis6w bezpieczehstwa ihigieny pracy (Dz. U.22003r. Nr 169 poz 1650 zp62n.zm.)
$ 42 ust. 2 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r.
w sprawie bezpieczeflstwa i higieny pracy przy stosowqniu Srodk6w chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania Sciek6w (Dz. U. z 1994r. Nr 21 poz. 73)

1. Dora2ne zalecenia, uwagi i wnioski*

- Polecono dostarczyd protok6t skuteczno5ci wentylacji mechanicznej zapewniajqcej co najmniej 5 wymian
powietza na godzinq w pomieszczeniu chlorowni (do dnia 30.06.2021r.)

lv.uwAct I zAsTRzEzENtA 0568 UGZESTNICZACYGH W KONTROLT

1. Om6wiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dekenane wpisu do ksiq2ki kontroli/d=ienni*aSudewy**

2. Wniesiene/nie wniesiono** uwag izastszeiefi do opisanego w protokole stanu faktycznego

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

(podad numer strony protokolu, okreSlenia lub wyrazy btedne i te, kt6reie zastepuie)

4. Za stwierdzone nieprawidlowo6ci wymienione w protokole w
nalo2ono/nale*ene** grzywng w drodze mandatu karnego na

(im iq i n azwisko/stanowisko)

w wysokosci... .,. ... .. ... ... ... .

(podstawa prawna)

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

i';i;;;;s";;;;;iiiil:iijiiiiix;j;;;:,;i;;;;i
Osoba ukarana zostala pouczona o prawie odmowy przyjgcia mandatu.
Z tego prawa skorzystala/nie skorzystala**

Dane osoby odmawiajqcej przyjqcia mandatu

iiieiili,:tii;i;;;; '

5.

6.

7.

r-!



8. Protok6t zostal spozqdzony w 2 iednobrzmiqcych egzemplarzach

9. Z tre6ciq protokolu kontroli zapoznano sig/nie-zapeznane+ig **

,, *:ryiti!ffiWlPflP,,t?t" protokotu nareiv wpisac porte!-odmowv podpisa6iqru,"#,

NIP 948 238 24 81 - 
E"_r."

RESCIF'I 6727735,i6

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOTU

(czytelny podpis osoby odbieraiqcei protok6l i pieczqc podmiotu) 
i .L

W trakci e kontro I i uryko+zys+ans/n ie wyko rzystan o forni ii i ar2e ko ntio I i**

(nazwa/nr)

pouczENtE: W terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu kontroli mogq zostac zgloszone zastne2enia

do ustaleri stanu faktYcznego.

Wyniki kontroli dotyczq warunkdw skontrolowanego podmiotu w czasie i mieiscu ttwania kontroli.

Strona na ka2dym etApie postgpowania ma prawo wgtqdu w dokumentacig w siedzibie wlaiciwei stacii

sa nita r n o-e P i d e m i ol og i czn ej.

* w pnypadku odpowiedzi negatywneinaleZy wpisa1,,nie dotyczy"

** niewlaSciwe skreSlif
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