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Pieczgi paristwowego inspektbra sanitarnego 2 3 -07- 2015

PROTOK6T XONrn

Nr 427/1207/NS/HM15 Pyskowice, I 7. 07. 20 I 5r.
(Miejscowoit i data)

przeprowadzonej przez Olgg Poloczek - Starszy Asystent, nr up. SSP/}13I/37/l5
(imig i nazwisko, stanowisko slu2bov)e, nr upowaanienia do wykonywania czynnoici kontrolnych)

pracownika(-6w) upowaznionego(yeh) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach

Kontrolg przeprowadzono na podstawie art. I i art. 25 ust. I ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r. w 272, poz. 1263 z p6in. zm.), w zwiqzku art. 6l $l oraz art. 68 $l i $2 Kodeksu
postepowan ia administracyjnego.

I. INFORMAC JE D OTY CZA CE KONTROL OWANEGO ZAKT, ADU/ OBIEKTU

l.l. Zaklad/o b iekt ko ntro low Lrr1o | (p e tna na z,w a, adr e s, t e lefo n, faks)

Boisko sportowe
ul. Sikorskiego 79

44-120 Pyskowice

I.2. Wa5ciciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialnazaprzestrzeganie wymagafi:

Miejski Ofrodek Kultury i Sportu w Pyskowicach
(imig i nazwisko / pelna nanua / inwestor/organ zalo2ycielski/w przypadku sp6lki cyutilnej wymienit wszystkich wspdlnikdw )

44-120 Pyskowice, ul. Kard. Stefana Wyszyriskiego 27
nr tel./fax 32/ 233-25-34

(adres zamieszkania / adres siedziby /w prqpadku sp1lki cyuilnej adresy zamieszknnia wszystkich wsp6lnik6w / telefon /faks )

I.3. NIP 9690043485 REGON 000285988 PESEL

I.4. KierujAcy zakladem/obiektem kontrolowanym: ftmis inazwisko, stanowisko)

Henrvk Sibielak - Dyrektor MOK|S w Pyskowicach

I.5. Przedstawiciel zakladulobiektu w obecnoSci, kt6rego przeprowadzono kontrolg* 1tnryi, "in,wauida)
Barbara Marek- Specjalista ds. administracyjnych MOK|S w Pyskowicach

I.6. Inne osoby w obecnoSci, kt6rych przeprowadzono kontrolg* li*ie i nazwisko, ewentuatnie adres):

Boguslaw Matwiejczuk - Kierownik ds. sportu MOK|S w Pyskowicach

II. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczgcia kontroli: 17.07.2015r., godz. l0 E

11.2. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola kompleksowa stanu higienicznosanitarnego
i technicznego obiektu.

MIEJSKI OSROOEK KUI.TURY I SPOR1
W PYSKOWICACH
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III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakladzielobiekcie ftMn formatno-prav)ny, nr wpisu do KRS, informacje o toczqcym
sig aklualnie postgpot)aniu administracy.lnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczqce ustaleri pokontrolnych

innych kontroli, legalnoii d:ialania, inne informacje istotne dla ustalefi kontroli, itp.)|.

Boiskiem zarzqdza Miejski Oirodek Kultury i Sportu w Pyskowicach (gminna samorzqdowa jednostka

organizacyjna).

l. Na terenie obiektu znajdujq sig:
o boisko do pilki noznej z miejscami dla kibicdw,
. male boisko do rozgrzewek,
o 2-kondygnacyjny budynek socjalny.

2. Obiekt wyposqzony jest w instalacjg wodno-kanalizacyjnq.
3. W budynku socjalnym znajdujq sig: szatnie dla zawodnikfw, wgzly sanitarne (wyposaZone

w umlnualki z doprowadzonq zimnq i cieplq wodq, natryski, toalety), fwietlica, pok6j trenera,
pomieszczenie gospodarcze oraz wydzielone pomieszczenie dlq gospodarzq obiektu.

4. Ik oiwiadczenia strony w sanitariatach prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeri i urzqdzeit
(stosowany irodek - m.in. Domestos).

5. Zapewnione sq lrodki higieny, tj.: mydlo w plynie i papier toaletowy.
6. Odpady komunalne gromadzone sq w zamykanych kontenerach. Odpady stale odbiera firma

Tonsmeier Poludnie sp. z o.o., 41-700 Ruda Slqska, ul. Kokotek 33.
Wg oiwiadczenia strony w trqkcie trwania rozgrywek pilkarskich na terenie obiektu ustawiane sq
dodatkowe pojemniki na odpady.

7. Pomieszczenia obiektu utrzymane sq w nale|ytym stanie higienicznosanitarnym i technicznym.
8. Apteczka I pomocy medycznej jest zapewniona.
9. W obiekcie umieszczono informacjg o zakazie palenia tytoniu.

III.2. Wyposa2enie uZyte podczas kontroli*:

..nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badari laboratoryjnych pobrano pr6bki - nr protokolu/6w*

.... . .nie dotvczv

III.4. Korzystano* z wynik6w badar[ i pomiar6w:

..nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

Strona okazala do wglqdu dokumentacjg:
l. Umowa z dnia 31.12.2005r. nq odbi6r odpaddw komunalnych (zgodnie z pismem

z dnia 28.01.2014r. nastqpila zmiana.firmy - odpady odbiera Tonsmeier Poludnie sp. z o.o.,
4l-700 Ruda Slqska, ul. Kokotek 33).

F1/PT/01 wyd. I  z dn. 13.10.2008r
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ry. NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re

:i:::T:- niedotvczv

V. Wykaz dokument6w zalqczonych do protokolu*

..nie dotyczy

VI. Uwagi izastrzeLenia os6b uczestnicz4cych w kontroli.
Wnoszg tq:"*$ uwagi i zastrzeLenia do ogryanego w protokole stanu faktycznego:

f

YIl. Zz stwierdzone nieprawidlowo5ci wymienione w protokole w pkt

nie naloZono / nalozono** mandat karny na ....
(imig i nazwisko, stanowisko)

w wysokoSci. . ... . na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Upowaznienie do nakladania grzywren w drodze mandatu karnego z dnia . ...nr . . ...

Poprawki i uzupelnienia do protokolu - naniesiono/uie_uAniglieno**

( podat: numer strony protokolu, okreilenia lub wyrazy blgdne i te, kt6re je zastgpujq )

Protok6l zostal sporz4dzony w 2 jednobrzmi4cych egzemplarznch, a nastgpnie po odczytaniu
i om6wieniu zostal, podpisany./ odmrlwiono podpisania**.
W przypadku odmowy podpisania protokolu naleLy wpisa6 pow6d odmowy podpisania
protokolu. f

Dokonano / nie dokonano** wpisu w ksi4Zce kontroli sanitarnej i ksi4zce kontroli**
Wydano/4!g_5yyg!ano** na podstawie art.31. $1 ustawy o Pafstwowej Inspekcji Sanitarnej dorulne
zalecenia, uwagi i wnioski, kt6re wpisano w ksi4Zkg kontroli sanitarnej **

Data i godzin a zakofrczenLa kontroli: 17.07.20I 5r. , godz. I I I5 Lqczny czaskontroli: I godz.
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKO},U PRX.EZ STRON4

Protok6l kontroli sanitarnej oftzymalemGam) w dniu ...... JA.Qt .r(4.L.'.

A.

sProAUsrA os lomfi rsrnrfv
MWy

mOr Bortufiuorlk
.u........

a

JIIY(H

(podpis i pieczgt osoby odbierajqcej protokll)

POUCZENIE: Strona/osoba upowazniona w terminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu
moze zglosid zastrzezenia do ustaleri stanu faktycznego.

l(yniki kontroli dotyczq warunk6w skontrolowanego zakladu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na kaidym etapie postgpowaniq ma prctwo wglqdu w dokumentqcjg w siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatlwnej nale2y wpisat ,,nie dotyczy"
** - wlaiciwe zakreili1
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