
UCHWAŁA  NR    XVII/126/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 maja 2016 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia  informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie 

Nowodworskim  za rok 2015. 

Na  podstawie  art. 12a  ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej  (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1412) uchwala się: 

§  1. 

Przyjmuje się informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i ocenia się 

pozytywnie  stan bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie  Nowodworskim  za rok 2015. 

 

§ 2. 

Treść informacji stanowi załącznik do Uchwały 

 

§ 3. 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia . 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                           Przewodniczący Rady 

  

                                                          ( - )            

 

                                                          Jacek Gross 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z  art. 12a  ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim rozpatruje informację Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego w Powiecie  Nowodworskim. 

 Przedstawiony projekt uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest 

zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjamipublicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 

 

 

                                                           Przewodniczący Rady 

 

                                                          ( - )            

 

                                                          Jacek Gross 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr XVII/126/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 maja 2016 r. 

Sekcja HŻŻ i PU Nowy Dwór Gd. 
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu  za rok 2015 

W    roku  2015  skontrolowano  łącznie  577  obiektów  na  1034  obiekty  według

ewidencji.  Przeprowadzono  łącznie  828  kontroli  sanitarnych  .  Wystawiono  88  mandatów

karnych na sumę 17 850 zł. Wystawiono 339 decyzji o nałożeniu opłaty na kwotę 24 515 zł.

Pobrano 115 próbek środków spożywczych, jedna próbka została zdyskwalifikowana.

Wystawiono  jeden  wniosek  o  ukaranie  zakładu  za  uruchomienie  bez   decyzji

zatwierdzającej wystawionej przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do

PSSE wpłynęło 58 interwencji, z tego 30 zasadnych. 

W sezonie letnim przeprowadzono akcję w godzinach popołudniowych i wieczornych

w  obiektach  gastronomicznych  na  Mierzei  Wiślanej,  której  nadrzędnym  celem  było

sprawdzenie  warunków  sanitarno  –  higienicznych  oraz  uruchamianie  działalności  nie

zgłoszonej  do PSSE Nowy Dwór Gd. 

Pobierano  próbki  środków  spożywczych  nietrwałych  mikrobiologicznie  jak  lody,  ciasta  

z  kremem,  które  w  wysokich  temperaturach  mogły  by  być  zanieczyszczone

mikrobiologicznie.    W roku  2015  nie  stwierdzono  podejrzeń  zatruć  pokarmowych.   W

sezonie   letnim   przeprowadzono  w  obiektach  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży akcję:

,,STOP DOPALACZOM ‘’. 



                                        Higiena Dzieci I Młodzieży   

Sprawozdanie z bezpieczeństwa sanitarnego za 2015 rok.

Liczba zgłoszonych turnusów wypoczynku zimowego – 2
Liczba zgłoszonych turnusów wypoczynku letniego – 433  (w tym kolonie -393, obozy ZHP
-40).
Liczba turnusów skontrolowanych w ramach nadzoru nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży
– 76
Liczba skontrolowanych uczestników wypoczynku – 4371
Nałożono  2 mandaty karne za brak czystości bieżącej w pokojach i sanitariatach.
W  placówkach  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży  pozostawiono  ulotki  dot.  bezpiecznego
wypoczynku, ulotki dot. chorób przenoszonych przez kleszcze oraz ulotki nt. dopalaczy.
Wspólnie  z  Policją  przeprowadzona  została  akcja  prozdrowotna  dotycząca  dopalaczy  
oraz  bezpiecznego  wypoczynku.  Przeprowadzono  pogadanki  i  prelekcje  w  ośrodkach
wczasowych  
i kolonijnych dla osób wypoczywających na Mierzei Wiślanej.

Pion Higieny Pracy wykonywał zadania z zakresu ochrony zdrowia populacji ludzi
pracujących. Realizował dwa podstawowe cele tj.

-poprawa warunków pracy w aspekcie zdrowotnym
-profilaktyka chorób zawodowych i para zawodowych

które realizował poprzez: lustrację stanowisk pracy w zakładach, ocenę zdrowotną warunków 
środowiska pracy, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, ocenę stopnia narażenia na 
czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, monitoring zagrożeń zawodowych, ocenę 
podejmowanych środków zapobiegawczych ocenę ryzyka zawodowego, ocenę badań 
kontrolnych lekarskich pracowników i prowadzonej profilaktyki zawodowej, promocję 
zdrowia w środowisku pracy, egzekwowanie poprawy na drodze postępowania 
administracyjnego.
Ponadto w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego egzekwowano:
- przestrzeganie przez osoby wprowadzające substancje i mieszaniny chemiczne do   
  obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji i   
  mieszanin chemicznych obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i
 mieszaninach chemicznych i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
- przestrzeganie przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków grupy
   2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomani i
    Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
-  przestrzeganie zakazu produkcji i obrotu środków zastępczych(dopalaczy)wynikającego
   z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
.
W celu zminimalizowania zawodowego narażenia pracujących na czynniki szkodliwe w 
środowisku pracy podejmowane były  działania profilaktyczne.

W roku sprawozdawczym 2015  przeprowadzono 119 kontroli, skontrolowano 67 zakładów 



pracy.
Podczas kontroli stwierdzono uchybienia w zakresie:
-   badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  w 28 
zakładach
-   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-33 zakłady
-   złego stanu sanitarnego pomieszczeń - w 2 zakładach
-   substancji i preparatów chemicznych - w 33 zakładach
-   produktów biobójczych -w 7 zakładach
-   czynników biologicznych - w 9 zakładach
-   czynników rakotwórczych - w 5 zakładach
-   braku informacji pisemnej i graficznej o zakazie palenia tytoniu- w 3 zakładach

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi niebezpiecznymi
W celu egzekwowania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
ustawy o produktach biobójczych przeprowadzono w roku 2015 następujące ilości kontroli :
-16 u wprowadzających do obrotu niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne,
-49 u stosujących te substancje i preparaty w działalności zawodowej,
-17 u wprowadzających do obrotu produkty biobójcze,

Uchybienia  w zakresie substancji i preparatów chemicznych  :

 brak kart charakterystyki substancji i preparatów chemicznych niebezpiecznych
 brak spisu stosowanych preparatów niebezpiecznych  
 stosowanie mieszanin chemicznych w opakowaniach przypadkowych bez opisu
 stosowanie produktów chemicznych  bez opisu w języku polskim

Uchybienia w zakresie produktów biobójczych:

-wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, który w swym składzie zawierał
       niedozwoloną substancję czynną: (deltametrynę)
-obrót  produktami biobójczymi  bez pozwoleń  MZ na wprowadzenie do obrotu
-brak spisu stosowanych mieszanin chemicznych biobójczych i niebezpiecznych
- brak kart charakterystyki mieszanin chemicznych biobójczych i niebezpiecznych

 Uchybienia w zakresie czynników biologicznych:

-brak oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia pracowników na
            szkodliwe czynniki biologiczne,
-brak wykazu i klasyfikacji szkodliwych czynników biologicznych
-brak szkoleń pracowników

Uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych:

-brak rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w
            kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami
            technologicznymi o działaniu rakotwórczym,
-brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji, preparatów,
            czynników lub procesu technologicznego o działaniu rakotwórczym,
-nierespektowanie ogólnych przepisów BHP.



Postępowanie administracyjne i egzekucyjne dot. warunków higieniczno-sanitarnych

W 2015r.  ogółem wydano 73 decyzji nakazujących usunięcie uchybień ( 172 nakazy ),
w tym:   
a) w zakresie substancji i preparatów chemicznych – 50 nakazów
b) w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o
   działaniu  rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy –5 nakazów
c) w zakresie czynników biologicznych w środowisku pracy– 9 nakazów
d) dotyczących badań i pomiarów środowiska pracy -  28 nakazów
e)  zmniejszyć poziom hałasu oraz doprowadzić do zgodności z PN natężenie
     oświetlenia - 3  nakazy
f) w zakresie oceny ryzyka zawodowego -8 nakazów
g) dotyczących posiadania informacji słownych oraz graficznych o zakazie palenia -3
     nakazy
h) zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń - 7 nakazów
i) brak rejestru czynników szkodliwych – 11 nakazów
j) brak aktualnych orzeczeń lekarskich – 4 nakazy
k) w zakresie produktów biobójczych: wycofanie produktu biobójczego -4 nakazy ,
     pozostałe 3nakazy
l) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - 33 nakazy
ł) w zakresie wytypowania osoby do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – 1
    nakaz

Choroby zawodowe
Następstwem oddziaływania szkodliwych i uciążliwych warunków pracy są choroby 
zawodowe. W 2015 roku z obszaru powiatu nowodworskiego otrzymano 3 orzeczenia 
lekarskie dotyczących chorób zawodowych. Po dokonaniu analizy zgromadzonych 
dokumentów i stopnia narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia wydano 2 
decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej i 1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia 
choroby zawodowej.
Nadal utrzymuje się niski poziom ilości zachorowań na choroby zawodowe
Istotna w zapobieganiu chorobom zawodowym jest prawidłowa realizacja wstępnych, 
okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz prowadzona profilaktyka 
lekarska w zakładach. W większości skontrolowanych w roku sprawozdawczym zakładów 
pracy nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości z zakresu profilaktycznych badań 
lekarskich pracowników. Pracownicy w większości
przypadków kierowani są z właściwą częstotliwością na te badania , a
przeprowadzane badania dodatkowe są adekwatne do narażeń zawodowych, co świadczy, że 
informacja w skierowaniu udzielana przez pracodawców o zagrożeniach zawodowych w 
środowisku pracy zatrudnionych, jest pełna i zgodna z rzeczywistością. Badania te wykonują 
placówki służby zdrowia i lekarze posiadający odpowiednie uprawnienia.
Wśród kontrolowanych zakładów w czterech stwierdzono zatrudnienie pracowników bez 
aktualnych badań okresowych.
 Analizy stanu zdrowia są pełne i coraz bardziej przystępne dla pracodawców, umożliwiające 
obserwację procesu skutków zdrowotnych w związku z narażeniem, co umożliwia właściwą 
profilaktykę i niedopuszczenie do rozwoju chorób zawodowych.

Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii



Prekursory grupy 2 i 3 w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii to substancje 
służące do produkcji narkotyków lub substancje będące substratami w reakcjach chemicznych
prowadzących do otrzymania narkotyków. Na obszarze powiatu są stosowane następujące 
prekursory ww. grup: aceton, toluen, kwas siarkowy.
W roku minionym nie stwierdziliśmy nieprawidłowości i niedozwolonego obrotu 
prekursorami.
Nie odnotowano przypadku zgłoszenia przez podmioty gospodarcze okoliczności takich jak 
nietypowe zamówienia lub transakcje z udziałem prekursorów narkotyków, które mogły 
budzić podejrzenie, iż substancje wprowadzane do obrotu mogły być wykorzystane do celów 
nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Higiena Komunalna

Ocena w trakcie sezonu letniego w 2015 r. pod względem sanitarnym w zakresie higieny
komunalnej,  miejscowości,  obiektów  i  tras  turystycznych  nadzorowanych  
przez Powiatową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Nowym Dworze Gdańskim. 

Na  terenie  podległym  Państwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu
w Nowym Dworze Gdańskim znajdują się miejscowości położone w gminach: Ostaszewo,
Stegna, Sztutowo, miasto Krynica Morska oraz gmina i miasto Nowy Dwór Gdański. Każda
z  miejscowości  wyposażona  jest  w  tablice  informacyjne  z  mapką  turystyczną  oraz
oznaczeniem ulic.  Uszkodzenia nawierzchni  dróg były naprawiane na bieżąco w miesiącu
czerwcu.  Stan  sanitarno  –  porządkowy  przystanków  PKS  nie  budzi  zastrzeżeń.  Stan
porządkowy
w miejscowościach turystycznych określony jest jako dobry. 

Drogi  prowadzące  do plaż wyposażone są w pojemniki  na śmieci.  Pojawiające się
nieprawidłowości  porządkowe  usuwane  są  na  bieżąco  przez  pracowników  Urzędów
Gmin/Miast.

 Parkingi  leśne  pomiędzy  Mikoszewem  a  Piaskami  są  właściwie  oznakowane,
ogrodzone drewnianymi płotkami, wyposażone w dostateczną ilość pojemników na śmieci z
workiem  foliowym  oraz  drewniane  ławki  i  stoliki.  Sprzątane  są  na  bieżąco  przez
dzierżawców.

Obiekty turystyczne i hotelarskie zaopatrywane są w wodę z wodociągów publicznych.
Jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiada normom sanitarnym. Pięć obiektów
turystycznych i hotelarskich posiada własne ujęcia wody.

Nieczystości płynne z omawianych obiektów są odprowadzane do oczyszczalni ścieków. 

Nieczystości  stałe  usuwa  się  do  pojemników  zlokalizowanych  przy  obiektach
turystycznych i hotelarskich.  Wywozem odpadów komunalnych zajmują się: ZGK w Nowym
Dworze Gdańskim, PRSP Nowy Dwór Gdański, PRSP Gdańsk, „Stan- Eko” z Krynicy Morskiej
oraz Wywóz Nieczystości Usługi Transportowe Andrzej Piotr Seremak Stegna.

Na  terenie  podległym  Państwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu
w Nowym Dworze Gdańskim pod nadzorem znajdują się 154 obiekty turystyczne, w tym: 

 5 hoteli 
 91 ośrodki wczasowe
 41 domy wczasowe 
 4 pensjonaty 
 5 campingów 



 7 pól biwakowych 
 1 schronisko młodzieżowe

W  trakcie  trwania  sezonu  letniego  przeprowadzono  95  kontroli  w  terminie
od 01.07.2015 r. do 15.08.2015 r. W tym okresie nałożono 2 mandaty karne o łącznej kwocie
900 zł. W trakcie trwania sezonu letniego wpłynęło 10 wniosków o interwencję, w tym:

 - 5 bezzasadnych,
- 2 zasadne- wystawiono mandaty karne na sumę 500zł, 
- 3 przekazane wg właściwości do:

        WSSE Gdańsk, 
        Urzędu Miasta Krynica Morska,
        Wojskowej Inspekcji Sanitarnej w Gdyni

Podobnie jak w latach wcześniejszych,  w najgorszym stanie sanitarnym utrzymany
jest  Ośrodek  Wczasowy  „Piaski  -  Club”  w  Piaskach,   który  składa  się  z  30  domków
letniskowych.  Domki  są  niskiego  standardu,  wymagają  podstawowych  prac
konserwatorskich,  meble  i  materace podniszczone,  niektóre wymagały wymiany na nowe.
Kierownik  ośrodka  został  zobowiązany  do  doprowadzenia  obiektu  do  należytego  stanu
porządkowego. Na chwilę obecną domki nie zostały wyłączone z eksploatacji. Termin decyzji
prolongacyjnej upływa z dniem 30 czerwca 2016. 

W sezonie letnim 2015 r. zostały zorganizowane 4 kąpieliska morskie znajdujące się
na  terenie  powiatu  Nowy  Dwór  Gdański  (Mikoszewo,  Jantar,  Stegna,  Krynica  Morska).
Wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej spełniały wymogi określone
w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  8  kwietnia  2011  r.  w  sprawie  prowadzenia
nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2011
nr 86 poz. 478 ). Plaże oczyszczane są przez firmy: PRSP Sp. z o. o. Nowy Dwór Gdański,
ZGK  Nowy  Dwór  Gdański  oraz  pracowników  porządkowych  urzędów  gmin.  Plaże
wyposażone są przez organizatorów kąpielisk w dostateczną ilość pojemników na śmieci i
zaplecza  sanitarne  oraz  są  systematycznie  sprzątane.  W  sezonie  2015  r.  w  okresie  od
01.07.2015 r.  do  15.08.2015  r.   przeprowadzono  4  kontrole  kąpielisk.  Stan  sanitarny nie
budził zastrzeżeń. 

W sezonie letnim 2015 r. zostało zorganizowane 1 miejsce wykorzystywane do kąpieli
w miejscowości Piaski.  Wyniki badania wody wykonane w ramach kontroli  wewnętrznej
spełniały wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w
sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 478 ). W sezonie 2015 r. w okresie od 01.07.2015 r. do
15.08.2015  r.   przeprowadzono  1  kontrolę  miejsca  wykorzystywanego  do  kąpieli.  Stan
sanitarny nie budził zastrzeżeń. 

W sezonie letnim 2015  w okresie od 01.07.2015 r. do 15.08.2015 r. wpłynął 1 
wniosek dotyczący zatwierdzenia imprezy masowej:

 Letnia Trasa Polo TV w Krynicy Morskiej
Wniosek został zaopiniowany pozytywnie. 

Dotychczas  przeprowadzone  kontrole  sanitarne  wskazują  na  fakt,  że  na  terenie
podległym  Państwowemu  Powiatowemu  Inspektorowi  Sanitarnemu  w  Nowym  Dworze
Gdańskim placówki są dobrze przygotowane do zapewnienia  podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu.  W większości obiektów wczasowych stan sanitarny nie
budził zastrzeżeń. Stwierdzone ewentualne nieprawidłowości usuwane były na bieżąco. 






