
Kontrole w przedsiębiorstwie „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w 2015 roku 

 

1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku 

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego Komiłowo – brak zaleceń 

pokontrolnych. 

2. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku  

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego Widzino – brak zaleceń 

pokontrolnych. 

3. Kontrola Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku (rekontrola) – brak 

zaleceń pokontrolnych. 

4. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku  

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego Zagórki – brak zaleceń 

pokontrolnych. 

5. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w 

zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, nadzór nad 

substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, dot. laboratorium przy ul. 

Westerplatte 54B – brak zaleceń pokontrolnych. 

6. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w 

zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, nadzór nad 

substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, dot. laboratorium przy ul. 

Sportowej 73 – brak zaleceń pokontrolnych. 

7. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w 

zakresie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy, nadzór nad 

substancjami chemicznymi i ich mieszaninami, dot. Bazy Orzeszkowej 1. – 

brak zaleceń pokontrolnych. 



8. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku 

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego Dobrzęcino – brak zaleceń 

pokontrolnych. 

9. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

w Gdańsku/Oddz. w Słupsku w zakresie zachowania bezpieczeństwa 

fitosanitarnego dostarczanych ścieków przemysłowych z Jantar Sp. z o.o. 

ZPZ Stolon w Słupsku oraz technologii ich oczyszczania – brak zaleceń 

pokontrolnych.  

10. Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Gdańsku w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji dotyczących 

ochrony środowiska – brak zaleceń pokontrolnych. 

11. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku  

 w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego                                                                                                         

oraz dokumentacji wodociągu publicznego Sycewice – brak zaleceń  

pokontrolnych. 

12. Kontrola WFOŚiGW w Gdańsku w zakresie obszaru instytucjonalnego, 

rzeczowego, finansowo-księgowego oraz informacji i promocji projektu 

„Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci 

kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk” – brak zaleceń pokontrolnych. 

13. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku  

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego w miejscowościach: Kczewo, 

Lubuń, Żelki, Żelkówko – brak zaleceń pokontrolnych. 

14. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku  

w zakresie kontroli stanu sanitarno-porządkowego, sanitarno-technicznego 

oraz dokumentacji wodociągu publicznego w miejscowościach: Słonowice, 

Ścięgnica, Komorczyn – brak zaleceń pokontrolnych. 



15. Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Gdańsku w zakresie spełniania wymagań ochrony środowiska dla  

przebudowanego obiektu (węzeł fermentacji i Kogeneracji na oczyszczalni 

ścieków) – brak zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 


