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PROTOKOŁ KONTROL| Nr HK.43280.4.20{6.AM

Nysa, 04.07.2016r.
(miejscowość idatia)

przeprowadzonej przez Agatę Ogórczak, asystenta Oddziału Higieny Komunalnej, nr upoważnienia: 29/1,6

z dnia 25.04.żOL6r.
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do Wkonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upowaźnionego przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Nysie.
(nazwa oąanu Państwowej lnsĘkcji sanitarnej)

Kontrolę pzeprowadzono na podstawie ań. 1 i ań. 25 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (tekst
jednolity Dz.U.z 17.09.2015r., Poz, 14'12) wzwiązku ań.67 § 1alazaft.68 § 1 i§ 2 ustawy zdnia14 czerwca1960r. Kodeks
postępowania administracyjnąo (tekst jednolity Dz. U. z dnia 07.01 ,2016r., Poz.23).

l. |NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Urząd Miejskiw Nysie
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 1-5; tel.: 77 4080500,fax:77 43327O5; e-mail: nysa@www.nysa.pl
( pełn a n azw a/ad redtelefo n/fa ks/poczta elelłro n iczn a)

2. lnformacja dotycząca kontrolowanego obiektu
Szalet publiczny
48-300 Nysa, ul. Moniuszki
(pełna nazwiladresltelefonfiaks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzanej dziaŁalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za pzestzeganie wymagań

Właściciel - Gmina Nysa
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:
Urząd Miejskiw Nysie
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwe§or/organ założycielskih{ pźypadku społki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15; tel.: 77 4O805Oą fax:77 43327O5; e-mail: nysa@www.nysa.pl
(adrcs zamieszkanialsiedziby (w plzypadku spółki cwilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólnikóWrtebfonffaks/poczta elektoniczna))

4. NIPiREGON/PKD - odpowiednio: 7531006938/0005].7364/-

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:
Kordian Kolbiarz - Burmistrz Nysy
(i mię i n a zw isko/stanowisko )

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*
Magdalena Ermel- Podinspektor w Wydziale Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Nysie
(jmię i u poważ n iaj ącego/d ata Wydan ia u poważn ien i a/n 0

7. lnne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(i m ię i n azwisko/sta n owiskof n ne)

ll. lNFoRMAcJE DoTYczĄcE KoNTRoL!

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli - 04.07.2OL6r. godz.: 1315

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli" - Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli - a4.07 -ża1,6r. godz.: L4I5

Pieczęc sl
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5. Czas kontroliobszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* - Nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli
Stan sanitarno - higieniczny Szaletu publicznego w Nysie przy ul. Moniuszki

7. Wyposazenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
{ na zwa wyposa że n ia/n r id e ntlfi kacyjny)

B. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do
- nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Podczas kontroliwykonano zapis dźwięku lub obrazu*

Nie dotyczy

10.Korzystano" z wyników badań i pomiarow

Nie dotyczy

'l1.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Dokumentacja medyczna

12.Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr ...

badań laboratoryjnych**

lll. WYNIKI KoNTRoLl

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

1.1. Szalet Miejski zlokalizowany przy ul. Moniuszki w Nysie jest własnością Gminy Nysa.
Administratorem szaletu jest Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi
Nyskiej w Nysie przy ul. Mariackiej 6-8. Firma zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim w Nysie
ma obowiązek zapewnienia środków czystości, utrzymania czystościwewnątrz i na zewnątrz szaletu oraz
zatrudnienia obsługi,
1.2. Aktualnie postępowanie administracyjno - egzekucyjne nie toczy się.
1.3. Szalet jest obiektem całorocznym.W jego skład wchodzą następujące pomieszczenia: toaleĘ
osobne dla kobiet i mężczyzn, pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone do przechowywania środków
czystościowych oraz pomieszczenie obsługi.

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

2.1. Obiekt zaopatrzony jest wwodę pochodzącąz wodociągu publicznego w Nysie, wyposażony jest
w umywalki z bieżącą ciepłą i zimną wodą. Przy umywalkach umieszczone są pojemniki z mydłem
w płynie, zasobniki z ręcznikamijednorazowego użytku oraz suszarki.
2.2. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej.
2,3. Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, zaopatrzonych w worki foliowe, których
odbiorem zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ,,EKOM" Sp. z o.o. w Nysie
przy ul. Piłsudskiego 32.
2.4. Kabiny ustępowe posiadają ściany i podłogi o powierzchniach zmywalnych i nienasiąkliwych. Miski
ustępowe umieszczone są w oddzielnych kabinach.
2.5. Szalet wyposażony jest w wentylację mechaniczną.
2.6. Szalet wyposażony jest w odpowiednią ilość środków do utrzymania czystości i dezynfekujących.
Pomieszczenia iurządzenia szaletu są utrzymane w dobrym stanie technicznym i sanitarno -
porządkowym.
2.7. Apteczka pierwszej pomocy wyposażona jest w środki opatrunkowe o aktualnym terminie ważności.
2.8. Szalet posiada stałą obsługę. Dokumentacja medyczna pracownika jest aktua]na.

"§*",
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3, Nieprawidłowościstwierdzone podczas kontroliz podaniem pzepisów prawnych, które naruszono*
Nie dotyczy

a)......

b).,. ...

4, Doraźne zalecenia, uwagi iwnioski*

Nie dotyczy

|V.UWAGI I zAsTRzŻENn osoB UczEsTNlczĄcYGH W KoNTRoLl

1. omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dekenane wpisu do ksiąZki kontroli/dzłennika$udelłły*"

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag izastueżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

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

(podać: numer §rcny protokołu, okreśIenia lub Wrazy bĘdne ite, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części lll pkt 3 lit.......nie
nałożono/n-ałeżene** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(i m ię i n azw isko/stan owisko )

wwysokości,.,....., ... słownie...

@r mandatu karnego).

(podstawa prawna) ,. ". - -.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..,...-........ z dnia.,,

wydane przez

(nazwa organu Pańślllowej łnspkcji san itamej)

5. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa sł<erz+stałalnie skozystała**

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię inazwiskdadres)

7. Protokoł został spoządzony w 2 jednobrzmiących egzemplazach.

8. Z treścią protokołu kontroli zapozaano się/nie-zapeznanesĘ *.

9. W pzypadku odmowy podpisania protokołu nalezy wpisaó powód odmowy podpisania protokołu - nie

dotyczy

PoDIDI§PEi,i,l,i
( r/L'

Maffi]eaa Ern,:I

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

A5Y5l L,l\T
oddziałilńilieńv Kom unalnei

tY\
lli1,1, i,l: ło,Vi Ogórc:nk

(czytelny pod pis kontrolującego (-ych)
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V. PoTWlERDzENlE oDBloRU PRoToKoŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) wdniu... tjl, 0| :.:łP1"8

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontrcli mogą zostać zgbszone zastrzeżenia
do ustaleń stanu fakĘcznego..

Vlłniki kontroli doĘcząwarunków skontłolowanego pŃmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji
s a n ita m o-ep ide mi olog iczn ej.

* w przypadku odpowiedzi negawnej należy wpisać ,,nie dotyczy'

** niewłaściwe skreślió


