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POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świdwinie
Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI

Świdwin, dnia 17.05.2013r.

Nr HK-208/13

(Miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Zofię Dobraszczyk - starszy instruktor higieny
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Nr upoważnienia 476/2013

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Świdwinie
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póżn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1. Zakład/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa. adres, telefon.faks):

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu ul. Ustronie Miejskie 1

1.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: .

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu

(imię i nazwisko /pełna nazwa / mwestor/organ zalozycielski/wprzypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)

ul. Ustronie Miejskie 1

78-100 Kołobrzeg

(adres zamieszkania ! adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników / telefon /'faks)

1.3. NIP: 672-00-12-257

REGON: 330 269 141

1.4. Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym:

PESEL.....................................

(imię i nazwisko, stanowisko)

Paweł Hryciów - prezes zarządu
1.5. Przedstawiciel zakladu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*

(m^mowdv,sun>wtde»

Krzysztof Linkiewicz- specjalista ds. eksploatacji
1.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* (imię i nazwisko, ewentualnie adres)

Nie dotyczy
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
ILI. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 17.05.2013r. 805

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli:
Przestrzeganie przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do

spożycia przez ludzi.
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III. WYNIKI KONTROLI:
III.l. Informacje O kontrolowanym zakladzie/ołtiekcie (stan formalnoprawny, nr Wpisu do KRS, informacje o toczącym
się aktualnie postępowaniu admimstracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych
innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07.08.2003r. pod numerem
0000169262 - przedłożono aktualny odpis KRS z dnia 14.03.2013r.

W obiekcie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne. Kontrolę przeprowadzono w związku
z eksploatacją przez Przedsiębiorstwo wodociągów na ternie Gminy Sławoborze.
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Kołobrzegu eksploatuje wodociągów na
terenie Gminy Sławoborze: Ciechnowo, Międzyrzecze, Słowiensko, Sławoborze, Rokosowo,

Kalina.

2. Przedsiębiorstwo posiada aktualne pozwolenia wodno-prawne na pobór wód podziemnych,
wydane przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie:

- ujęcie Kalina - Nr OŚ.6341.20.1.2012 z dnia 07.09.2012r. aktualne do dnia 06.09.2032r.;
- ujęcie Słowiensko - Nr OŚ-6223/37/08 z dnia 28.01.2009r. aktualne do dnia 28.01.2019r.;
- ujęcie Rokosowo Nr OŚ-6223/58/05/09 z dnia 15.11.2009r. aktualne do dnia 20.02.2016r.;
- ujęcie Sławoborze Nr OŚ-6223/20/2010 z dnia 15.06.2010r. aktualne do dnia 14.06.2020r.;
- ujęcie Międzyrzecze Nr OŚ.6341.22.1.2012 z dnia 28.09.2012r. aktualne do dnia
27.09.2032r.;

- ujęcie Ciechnowo Nr OŚ.6341.13.1.2012 z dnia 31.07.2012r. aktualne do dnia

30.07.2032r.;
3. W wodociągach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo nie prowadzi się stałej dezynfekcji

wody. Woda okresowo dezynfekowana jest podchlorynem sodu. Według wyjaśnień
przedstawiciela zakładu, podchloryn sodu przechowywany jest w pomieszczeniu chlorowni
znajdującym się na ujęciu wody w Bogucinie - pomieszczenie chlorowni posiada osobne

wejście z zewnątrz, wyposażone jest w: umywalkę, punkt poboru wody, wentylację, apteczkę
pierwszej pomocy medycznej, zabezpieczone przed dostępem światła (szyby zaciemnione) i
zamykane. Pomieszczenie oznakowane, na wyposażeniu znajduje się odzież ochronna

(fartuch, maska, rękawice, okulary). Podchloryn przechowywany w

oznakowanych

pojemnikach z aktualną datą ważności. Przedłożono kartę charakterystyki zgodną z

załącznikiem II rozporządzenia REACH.
4. W uzgodnieniu z PPIS w Świdwinie wyznaczono stałe punkty czerpalne zlokalizowane na
sieci wodociągowej (u odbiorców), służące do poboru próbek wody w celu oceny jej jakości.

5. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorstwo

wewnętrznej kontroli jakości wody.
6. Ocena jakości

wody

(zakres i

częstotliwość badań)

przeprowadzana

zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 20017r. w sprawie jakości wody
[ I PTUI wvd. 1 zdn. 13.1t).2(MWr.

Protokół kontroli nr HK-208/13

Strona .*5..zk^..

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki wody pobierane są przez próbkobiorców

Laboratorium MWiK w Kołobrzegu i badane w: Laboratorium MWiK z siedzibą w Bogucinie

w zakresie parametrów mikrobiologicznych

(monitoring kontrolny i przeglądowy) i w

zakresie parametrów fizykochemicznych (monitoring kontrolny). Badania próbek wody w
zakresie parametrów fizykochemicznych objętych monitoringiem przeglądowym wykonywane

są w

Laboratorium SGS EKO PROJEKT

z siedzibą w Pszczynie. W/w laboratoria

zatwierdzone są przez PIS.
7. Harmonogram poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej został uzgodniony i

zatwierdzony przez PPIS w Świdwinie. Sprawozdania z badań wody przekazywane są do
PPIS w Świdwinie 1 xkwartal.

8. Dokonano oceny procedury Postępowania w przypadku pogorszenia się jakości wody
przeznaczonej do spożycia nr Pa-25 z dnia 29.10.2008r., znajdującej się w PSSE Świdwin - w

procedurze umieszczone nieaktualne dane dotyczące wodociągów eksploatowanych przez
Spółkę na terenie gminy Sławoborze, nieaktualny wykaz oraz brak podpisów osób
zobowiązanych do stosowania procedury. Według wyjaśnień przedstawiciela Spółki w/w

procedura została zaktualizowana w dniu 22.07.201 Ir. Przedstawiciel przedsiębiorstwa
zobowiązał się przesłać zaktualizowaną procedurę do dnia 03.06.2013r.

9.

Według wyjaśnień przedstawiciela MWiK , w sytuacji stwierdzenia braku przydatności wody

do spożycia produkowanej przez wodociąg, przedsiębiorstwo posiada 2 beczkowozy i dwa

kontenery (pojemność kontenerów - lm3 każdy) służące do dostarczania wody do spożycia.
Beczkowozy znajdują się na ujęciu wody w Rościęcinie, gdzie znajduje się punkt napełniania

Mycie i dezynfekcja beczkowozów przeprowadzana jest

w miejscu postoju; miejsce do

wykonywania w/w zabiegów zaopatrzone w bieżącą wodę oraz odpływ wody do sieci

kanalizacyjnej. Zabiegi mycia i dezynfekcji beczkowozu odnotowywane są przez osobę
wykonującą w/w czynności w rejestrze. Przedsiębiorstwo wystąpiło w dniu 25.04.2013r. do

PZH z wnioskiem o aktualizację atestów na zbiorniki do transportu wody pitnej.
10. Jakość wody dostarczanej przez wodociągi należące do Spółki odpowiada wymaganiom
fizykochemicznym i mikrobiologicznym określonym w w/w rozporządzeniu.

111.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:
Nie dotyczy
111.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki-nr pro tokołu/ów*
Nie dotyczy

IIL4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
Nie dotyczy
III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
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pozwolenia wodno-prawne: Nr OŚ.6341.20.1.2012; Nr OŚ-6223/37/08; Nr OŚ-6223/58/05/09; Nr

OŚ-6223/20/2010; Nr OŚ.6341.22.1.2012; Nr OŚ.6341.13.1.2012

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które
naruszono*:
Nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*
Nie dotyczy

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:
VIL Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt..... nie nałożono/ nałożono**

mandat kamy na..................... .................................................................................................. ...............
(imię i nazwisko, stanowisko)

w wysokości....................

..... .....................

na podstawie art. ........... ..................................
(podstawa prawna)

(nr mandatu karnego)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..................nr......................
Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesiono** ...............................................
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują )

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i
omówieniu został podpisany!odmówiono podpisania**.
Wprzypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.
Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne

zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **..........................................

Data i godz. zakończenia kontroli:

17.05.2013r. 9°°

(podpis t/lub jjiecfię ć strony /przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

Łączny czas kontroli: 55 min

Powiatowi; Sa.-p
'A'
(podpis osób obecnych podczas kontroli)
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(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) kontrolującej (ych)
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ,

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 17.05.2013r.

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy"
zakreślić

**- w/ajciW
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