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przeprowadzonej przez

Starszy Asystent Anna Trzcina

Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1790 /2022
Starszy Asystent Mariola Sztuk

Wolicada.07.11.2022r.
(miejscowość i data)

URZĄD MIASTA i GMSNY STOFNiCA
WPŁYNĘŁO

J ^-11-2022
%GT

Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1789 /2022 \ ~^ '—^
ffWftwi- z-w- •"••••"....Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska

(imif l nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważniema do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. l i art. 25 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 r. póz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § l oraz art.68 § ł i§2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. póz. 2000)
l. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00
(pelr^a nazwa/adres/telefors/faks/poczta efekironiczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:
Wodociąg Publiczny WOLICA - zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektromczna/rodząj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunahiej
fimif i nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ zalożycielski/w przypaclkii spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników)
Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00
(adres zamieszkania / siedziby ^v przypadku spółki cy\vilnej adresy zamieszkania wszystkich wspó!ników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upoważnienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upowazmajqcego/dala •wydania itpoważiiienia/nf}

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* mgr Izabela Nycz z-ca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunahiej, Zdral Jacek - konserwator
fimif i nazwisko/slanowisko/inne)
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

ł. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.11.2022r. godz. l O00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* Nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r.

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021r. póz. 162).

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.11.2022r. godz. 1100
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyc2y
6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne

i zdrowotne w zakresie prowadzenia działalności, dt. wodociągu publicznego w Wolicy.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokohi/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Kor2ystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyc2y
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z wyników badań jakości wody
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* informacja o wodociągach
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: nie dotyczy
III. WYNIKI KONTROLI

l. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalne-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustaleń kontroli: Gmina utworzona Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8
grudnia 1972 r.

2. Informacje istotae dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitamo-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica ważne do diiia 31 grudnia 2034 roku, wydane decyzją Starosty
Buskiego znak: RLO.6341.44.2014 z dnia 31.12.2014r., zezv/alajace na pobór wody z istniejącego ujęcia źródeł,
zlokalizowanych w miejscowości Wolica grn. Stopnica, w ilości: Qmax r. = 397 850 m3/ rok; Qd śr. =1090m3/d;
Q h. max. = 110 m3/h.

Ujęcie wody ze źródliska w Wolicy zbudowane jest na ciągu źródeł rzeki Stopniczanki. Ujęcie stanowi rurociąg
perforowany o długości 90 m., ułożony w obsybce filtracyjnej. Przykrycie mrociągu i źródeł stanowi konstrukcja
żelbetonowa, zainstalowano 5 włazów oraz wy wlewki wentylacyjne. Woda z drenażu odprowadzana jest do komory
zbiorczej. Zbiornik wyrównawczy zlokalizowany pomiędzy komorą ujęcia i pompownią. Pompy głębinowe
usytuowano w studniach z kręgów betonowych i osadzone na głębokości około 1,50 m poniżej poziomu wody.
Pompy pracują naprzemiennie-tłoczą wodę poprzez budynek stacji uzdatniania wody do zbiorników usytuowanych
poza ujęciem - dwa zbiorniki wyrównawcze o objętości 300 m3 każdy.
Dane o wodociągu:
Dhigość sieci wodociągowej głównej - 100,02 km.
Ilość przyłączy - 1750 szt.
Liczba ludności około 5490 mieszkańców.
Produkcja wody z ujęcia w 2021 roku wyniosła 285 690 m3
Produkcja wody za III kwartały 2022 roku - 240 660 m3
Średnia dobowa produkcja wody wynosi -881 m3

Obshigiwane miejscowości: Białoborze, Bosowice, Borek, Mariampol, Czyżów, Dzieslawice, Folwarki, Falęcin Nowy,
Falęcin Stary, Jastrzębiec, Kąty Nowe, Kąty Stare, Klepie Dolne, Klepie Górne, Mietel, Nowa Wieś, Stopnica,
Suchowola, Szczeglin, Szklanów, Wolica, Zaborze, Żemiki Dobę.
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Przed wprowadzeniem wody do sieci wodociągowej stosuje się dezynfekcję podchlorynem sodu. Pomieszczenie
chlorowni posiada osobne wejście (z korytarza), wentylację grawitacyjną, umywalkę z bieżącą wodą ciepłą
(przepływowy ogrzewacz wody) i zimną. Do dezyfekcji wody urządzenie chlorator typ C-53. Pracownicy posiadają
odzież ochronną. W budynku stacji wodociągowej wydzielono pomieszczenie WC wyposażone w umywalkę z bieżącą
wodą, pomieszczenie sterowni. Budynek stacji utrzymany w należytym stanie sanitamo-technicznym. Studnie
zabezpieczone pokrywami zewnętrznymi, zamykanymi na kłódkę. Wywietrzniki zabezpieczone siatkami. Szachty
studzienne czyste, suche. Teren ujęcia ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiahi trwałego), zamykany, oznakowany
tablicą informacyjną o strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona.

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli wewnętrznej prowadzony przez
zarządcę wodociągu. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobór próbek wody do badań z wodociągu publicznego
Wolica zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesień, październik i gmdzień 2022r. W bieżącym roku do dnia kontroli
zrealizowano wykonanie badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem, tj.: sprawozdania z badań
Nr LBW/147/2/22 z dn. 07.03.2022r., Nr LBW/446/2/22 z dn. 27.06.2022r., Nr LBW/723/2/22 z dn. 23.09.2022r.

W badanym zakresie jakość wody z wodociągu publicznego Wolica spełnia wymogi określone w części A i B
załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. póz, 2294).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

l. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu naniesiono/nie naniesiono**,

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy biedne i te, które Je zastfpujq)

4.Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.......nie nałożono/nałożono* *
grzywnę w drodze mandatu karnego na - nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokości - nie dotyczy
słownie - nie dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

5.Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.
wydane przez - nie dotyc2y (nazwa organu Państwowej Inspekcji Samtarmy)

z dnia.
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6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzy stała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

fr

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy
GMINA STOPNICA 2,

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/37^ 98 00, fax 41/37796^§a Kierownika „^^T3^>— ć^-^«/ ^ć-<-^g.4N'l^: 655-17-68-527^'ieraĄjpospodarki Komunalnej

^^N^91019783 ^,^^
mgr Marta Kapusta

Kierown,1( Referatu Gospodarki Komunalnej
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli}

/^^^^......^ss'§^vs^
inna Trzcmc:"•"U/r'Aniw'Trscmcl

(czytelny podpis kontrolującego (-ych) Mariola Sztuk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

2 up. BURMISTRZA
~K Ł^fi^

mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

..py./if.w^-
GiViiNA STOPNiGA

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W fa'akcie kontroli wykorz^'stano/nie wykorzystano formularze kontroli**,
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego proiokolu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń
stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczq warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie •właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „ nie dotyczy "
** niewłaściwe skreślić
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i-a^&^c^- Zał.............
Podlasek,dn. 07.11.2022r.

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent Anna Trzcina
Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1788 /2022
Starszy Asystent Mariola Sztuk
Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1787 /2022
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
(imif i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. l i art. 25 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej InspekcjiSanitarnej (t.j. Dz. U. 2021r., póz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § l oraz art. 68 § l i§2 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. póz. 2000)
l. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:
Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(pełna nazwa/adres/lelefon/faks/poczla elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:
Wodociąg Publiczny PODLASEK - zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
(polna nazwa/adres/telefon/faks/poczta efektromczna/rodzaj prowadzonej działalności}

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imię i nazwisko/pehw nazwa (inwestor/organ zalożycielski/w przypadku spólki cywilficj wymienić wszystkich wspólników}
Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spółki cy\vilnej adresy zamieszkania wszystkich •wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upoważnienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(imif i nazwisko/slanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr}

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* mgr Izabela Nycz z-ca Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej, Jacek Zdral - konserwator
(imię i nazwisko/stanowisko/mne)
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
l. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.11 .2022r. godz.0930
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawoprzedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021 r. póz.162).
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.11.2022r., godz. l O00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higienicznei zdrowotne w zakresie prowadzonej działalności dt. wodociągu publicznego Podlasek.
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyc2y
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: sprawozdania z wyników badań jakości wody
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: nie dotyczy
III. WYNIKI KONTROLI

l. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalnD-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustaleń kontroli:

Gmina utworzona Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 1972 r.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitamo-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica ważne do dnia 31 grudnia 2030 roku, wydane decyzją Starosty
Buskiego znak: RLO - 6223/25/10 z dnia 04.01.2011r., zezwalające na szczegóhie korzystanie z wód, polegające na
poborze wody podziemnej z gminnego ujęcia wody w Podlaska grn. Stopnica, powiat buski, pobór wody z ujęcia nie
może przekraczać wielkości: Qsr.d. = 420,63 m3/d; Qmax d--841,25 m3/d; Qh. max. =35,05 m3/h.
Dane o wodociągu:

Dhigość sieci wodociągowej - 14,5 km.
Przyłącza - 347 szt.
Produkcja wody w 2021 roku - 61 408 m3/rok
Produkcja wody za III kwartały 2022 roku - 46 881 m3
Średnia dobowa produkcja wody w 2021 r. wynosi - 172 m3/dobę
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. 1020
Sprzedaż wody z ujęcia Podlasek dla:
- Zagaję Kikowskie grn. Solec-Zdrój: ok. 185 m3/miesiąc.
Obsługiwane miejscowości: Podlasek, Smogorzów, Topola, Konary, Prusy.
Chlorowanie wody prowadzone okresowo, stosowany roztwór podchlorynu sodu. Pomieszczenie chlorowni posiadaosobne wejście, wentylację grawitacyjną, umywa&ę z bieżącą ^vodą. Do dozowania roztworu podchlorynu sodustosowany przenośny chlorator (l urządzenie dla wodociągu Podlasek i Strzałkow). Pracownicy posiadają odzieżochronną.

Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone o głębokości po 70 m. Do gromadzenia wody służy zbiornik wieżowy
o pojemności 200 m3. Woda grawitacyjnie i za pomocą pomp rozprowadzana rurociągiem do odbiorców.



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NHS.9020. l 3.40.2022 Strona 3 z 4
W budynku stacji wodociągowej wydzielono pomieszczenie WC wyposażone w umywalkę z bieżącą wodą,
pomieszczenie sterowni, hydrofornię. Armatura wodociągowa w dobrym stanie sanitarnym. Zabezpieczenia studni
prawidłowe, studnie zabezpieczone pokrywą zewnętrzną, metalową, zamykaną na kłódkę. Wywietrzniki zabezpieczone
siatkami. Teren ujęcia ogrodzony, ogrodzenie wykonane z materiału trwałego, oznakowany tablicą informacyjną
o strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona.
Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody do spożycia przez ludzi. Sprawozdania laboratoryjne z wyników
badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywane PPIS w Busku-Zdroju na bieżąco. Zakres
badań zgodny z wymaganiami rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobór próbek wody do badań
w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesień, październik i grudzień 2022r.
Sprawozdania laboratoryjne z wyników badań zrealizowanych wedhig ustalonego hannonogramu w 2022 rok:
sprawozdanie z badań: Nr LBW/145/2/22 z dn. 07.03.2022r. - Enterokoki 14jtk, Nr LBW/447/2/22 z dn. 27.06.2022r.-
woda dobra, Nr LBW/724/2/22 z dn. 23.09.2022r.- woda dobra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju z uwagi na przekroczenie dopuszczahiych wartości
parametrów mikrobiologicznych wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu
publicznego Podlasek oraz wprowadził zakaz spożywania wody do czasu uzyskania pozytywnych wyników badań,
stwierdzających jej przydatność do spożycia. Zarządca wodociągu bezzwłocznie pr2ystąpił do działań naprawczych.
Przeprowadzone badania kontrolne wody wykazały jej dobrą jakość.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Mmistra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 r. póz. 2294).

W dniu kontroli stan sanitamo-higieniczny na terenie ujęcia nie budzi zastrzeżeń.
Poinfonnowano o przysługujących prawach wynikających z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem p-zepisów prawnych, które namszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI
l. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budo\vy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu naniesiono/nie naniesiono* *.

(podać: numer strony protokolu, określenia lub wyrazy biedne i te, które je zastepujq)
Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit....... nie nałożono/nałożono* * grzywnę
w drodze mandatu karnego na- nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko) w wysokoźci -nie dotyczy słownie-nie
dotyczy (nr mandatu karnego) - nie dotyczy (podstawa prawna) - nie dotyczy

4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.
wydane przez - nie dotyczy
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

5. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** nie dotyczy

z dnia..
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6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W PE^B^y °toP^^B9riRlianla protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu - nie dotyczy

ul, Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica
tel. 41/377 98 00, fax 41/377 96 06

N^:^655-17^68^7 ' ^^'^1**
Ke7er3tuGospo(3ar]<i^bmunalnej ... mgr Marta^::3ESS:l'--''''''''''''''''' r""fea:^s:^'-

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

'uoalnpj-

^?6^,/ J^^<^

^' /_66^^Z^<^
^iffrAńria Tfsciuc sz^nt.

Mariola Sztuk
(czytelny podpis kontrolującego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół konto-oli sanitarnej oti'zymałem(-am) w dniu:. oy. ^.^?^.

2 up. BURMISTRZA
^^c4/-

mgr Marto Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

^JNA STOPMiCA
u'Jacteusza^sclu!zki 2- '28:1'3^Stopn,ca
te). 41/377 98 00, fax4T/377 96 06"

NIP: 655-17-68-527
REGON: 291010783

(czytelny podpis osoby odhierajqcej prolokól i piecz fć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorz>'stano/nie wykorzystano formularze kontroli**.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogq zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń
stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo v/glądu w dokumentację \v siedzibie -wfaściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „ nie dotyczy"

** niewfaściwe skreślić
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7: ^- ^^/<^
^. ///, .^^^^„

Strzałków,dn. 07.11.2022r.
(miejscowość i data)

URZĄD MIASTA l GB,ijiMY STOPNiCA
WPŁYNĘŁO
1 ^ "11- 2022
C3661f

Ldzy&<)^A ZaL .„.„„.„.,

przeprowadzonej przez

Starszy Asystent Anna Trzcina
Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1792/2022
Starszy Asystent Mariola Sztuk
Numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 1791/2022
Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
(Imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)
Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Samtamej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. l i art. 25 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej InspekcjiSanitarnej (t.j. Dz. U. 2021r., póz. 195 ze zm.) w związku z art. 67 § l oraz art.68 § l i§2 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2022r. póz. 2000)
l. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU
1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta eleklroiiiczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:
Wodociąg Publiczny Strzałków - zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczla etektromczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunatoej
(imię i nazwisko/pelna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spóikl cywilnej wymienić wszystkich wspólmków}
Gmina Stopnica ul. Kościuszki 2, 28-130 Stopnica tel. 41 377 98 00, fax. 41 377 96 06
(adres zamieszkania / siedziby (w przypadku spółki cyivilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/tekfon/faks/poczta elektroniczna)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio
NIP: 655-17-68-527 REGON: 291010783

5. Osoba kieruj ąca podmiotem kontrolowanym:
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
ftmif i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* - z upoważnienia Burmistrza
mgr Marta Kapusta Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
ftmif i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajqcego/data wydania upowatmenia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

mgr Izabela Nycz z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Jacek Zdral - konserwator.
{imię i nazwisko/stanowisko/mne)
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
l. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 07.11 .2022r. godz. 0820
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018r.

Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021r.póz.162).
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 07.11.2022r. godz. 0920
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola stanu sanitamo-technicznego urządzeń wodociągowych wodociągu publicznego Strzałkow oraz
prowadzenia nadzoru nad jakością wody w ramach kontroli wewnętrznej.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: wynika badań jakości wody, informacja o wodociągach, pozwolenie

wodnoprawne.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokohi kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr: nie dotyczy
III. V/YNIKI KONTROLI

l. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla
ustaleń kontroli: Gmina utworzona Uchwałą Nr XVII/79/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 8
gmdnial972r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu
sanitarno-higienicznego:

Pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Stopnica ważne, do dnia 31 grudnia 2030 roku, wydane decyzją Starosty
Buskiego znak: RLO - 6223/24/10 z dnia 03.01.2011 r., zezwalające na szczegókie korzystanie z wód, polegające na
poborze wody podziemnej z ujęcia wody Strzałków, zlokalizowanego w miejscowości Strzałków grn. Stopnica, powiatbuski, pobór wody z ujęcia nie może przekraczać wielkości: Qsr.d. = 591,0m3/ d, Qmax d = 786,0 m3/d, Q h. max. =
37,0 m3/h.

Dane o wodociągu:

Długość sieci wodociągowej - 17 km.

Ilość przyłączy - 285 szt.

Produkcja wody z ujęcia w 2021 roku wyniosła 36 665 m3/rok
Produkcja wody za III kwartały 2022 roku - 31 020 m3
Średnia dobowa produkcja wody (202 Ir.) wynosi - 114 m3/dobę
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: ok.908

Obshigiwane miejscowości: Strzałków, Kuchary, Szc2ytniki, Skrobaczów.
Ujęcie wody w Strzałkowie stanowią dwie studnie wiercone o głębokości 100 i 110 metrów. Pobór wody ze studni
głębinowych odbywa się przy pomocy pomp głębinowych zamontowanych w studniach. Do gromadzenia wody służą
dwa zbiorniki wieżowy o o objętości 150 m3 każdy. Następnie woda grawitacyjnie oraz za pomocą pomp podawana do
sieci wodociągowej.
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Chlorowanie wody prowadzone okresowo, stosowany roztwór podchlorynu sodu. Pomieszczenie chlorowni posiada
osobne wejście, wentylację grawitacyjną. Do dozowania roztworu podchlorynu sodu stosowany przenośny chlorator
(l urządzenie dla wodociągu Podlasek i Strzałkow). Pracownicy posiadają odzież ochronna. W budynku stacjiwodociągowej wydzielono pomieszczenie WC, pomieszczenie sterowni, hydrofornię.
Studnie zabezpieczone pokrywami zewnętrznymi, zamykanymi na kłódkę. Wywietrzniki zabezpieczone siatkami.Teren ujęcia ogrodzony (ogrodzenie wykonane z materiału trwałego), oznakowany tablicą informacyjną o strefieochrony bezpośredniej ujęcia wody. Apteczka pierwszej pomocy medycznej zapewniona. W dniu kontroli stan
sanitamo-higieniczny na terenie ujęcia nie budzi zastrzeżeń.

Prowadzona jest wewnętrzna kontrola jakości wody do spożycia przez ludzi. Sprawozdania laboratoryjne z wynikówbadań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywane do PPIS w Busku-Zdroju na bieżąco. Zakresbadań zgodny z wymaganiami rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym harmonogramem pobór próbek wody do badańw ramach monitoringu kontrolnego zaplanowano na marzec, czerwiec, wrzesień, październik i gmdzień 2022r.
Sprawozdania laboratoryjne z wyników badań zrealizowanych według ustalonego harmonogramu na 2022 rok:sprawozdanie z badań: Nr LBW/146/2/22 z dn. 07.03.2022r., Nr LBW/448/2/22 z dn. 27.06.2022r, Nr LBW/725/2/22z dn. 23.09.2022r.

W badanym zakresie jakość wody spełnia wymogi określone w części A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia MinistraZdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. 2017 r. póz. 2294).

Poinformowano o przyshigujących prawach wynikających z art. 7,8,9,10,11 Kpa.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski: nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI
l. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennUca budo\vy**
2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokohi naniesiono/nie naniesiono* *

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy biedne i te, które je zastfpujq)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... . .nie nałożono/nałożono* *

grzywnę w drodze mandatu karnego na - nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości -nie doty czy słownie -nie dotyczy (nr mandatu karnego) -nie dotyczy (podstawa prawna} -nie dotyczy

4. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.... z dnia.. .wydane przez - nie dotyczy
5. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzy stała/nie skorzystała** nie dotyczy
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6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała** - nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia niandatu - nie dotyczy

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano si^ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokohi - nie dotyczy

GMINA STOPNICA
ul, Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel. 41/377^98 00, fax 41/377 96 0^ Z-ca Kierownika
NIPi .655-17-68-527 l^Ąratu Gospodarki Komunalnej
RE(^ 291010783 { fe_

:.^.7:.~.. r.:..:..:.. :.„....... :.^r. Izabela -f^ycs-
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

2 up. BURMISTRZA
/{.^f(/^-

mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalne

^7(^^/ fe^s^

St Asystent, .
ft./z^/^l e^_ /2^<^A<^

..... ::}ar.^v.vi TrKvms..
(czytelny podpis kontrolującego (-ych) Mon ola Sztuk

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu:

Z up. BURMISTRZA
/1 ^fi/<f^

mgr Marta Kapusta
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

OF.^^^^

Gt\11NA STOPNICA
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica

tel.41/377 98 00, fax 41/377 96 06
, NIP:. 655:17:68^27
"REGON:"2910i'OTgS"(czytelny podpis osoby odbierającej protokól i piecz f c podmiotu)

W trakcie kontroli \v>'korz>'stano/nie wykorzystano formularze kontroli**.
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń
stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „ nie dotyczy"

** niewfaściwe skreślić


