
Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:
1)ocena spełnienia wymagań przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w miejscach zbierania,

przetwarzania oraz wytwarzania odpadów lub warunków ochrony przeciwpożarowej określonych przy
wydawaniu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia
na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie
odpadów.

2)postępowanie z  substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951),
wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz

-

Imię,  nazwisko,  stanowisko  służbowe   przedstawiciela
kontrolowanego

• Andrzej Stasiak - Prezes Zarządu

Imię,   nazwisko,   stanowisko  służbowe   przedstawiciela
kontrolowanego

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

• Andrzej Stasiak - Prezes Zarządu - załącznik nr 1 (KRS).

Imię i nazwisko osoby upoważnionej  do reprezentowania
kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia

• Zarząd MPK Spółka z o.o., przy ul. Rysiej 3,
87-800 Włocławek

Nazwa i adres kontrolowanego

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych - należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu
budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres - lokalizację)

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.1940 ze zm.) oraz  10 ust. 1 i 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie
czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną
(Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

10.03.2022 r. -14.03.2022 r.

Przez:
mł. kpt. mgr inż. Kamila Bojakowskiego - Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno-
Rozpoznawczego,.legitymacjai służbowa nr 23/20

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko - stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

upoważnieniem numer PZ.5260.2.2022.3.KB z dnia 02.03.2022 r., wydanym przez
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, zostały
przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

MPK Spółka z o. o., przy ul. Rysiej 3 we Włocławku

Egz. nr .^.

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

dział...LI
załatwiono^

MiGjskie-PTOdsięWorsrwrj-KDmunikacyjrnr

Spółka z o. o., 87-600 Włocławek, ul. Rysia 3

^płynęło1AMR..^22-

załączników .̂.0.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

we Włocławku
ul. Rolna 1, 87-800 Włocławek

PZ.5260.2.2022.4.KB

Włocławek, dn. 14.03.2022 r.



iNie stwierdzono.

niebezpieczeństwo powstania pożaru
nieprawidłowości powodujących bezpośrednie

I

elementów zagrożenia życia ludzi

I

I

Ocena dotycząca występowania

Nie stwierdzono.

Ocena dotycząca występowania

Nie stwierdzono.

Czynności zabronione

Nie dotyczy.

I •

7.

I •

6.

I •

5.

I •
Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

4.  Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie— pierwsza
kontrola.
? W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
D.W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych została umieszczona w miejscu widocznym.
Przedstawiono dokumenty potwierdzające zanoznanie_nracowników (pracownicy, którzy zajmują się odpadami) z przepisami
przeciwpożarowymi. Szkolenie przeprowadził!- specjalista d/s p.poż. (absolwent szkoły aspirantów).
Do miejsc magazynowania nie wymaga się drogi pożarowej, natomiast wewnętrzny układ dróg zakładowych umożliwia dojazd

Przedstawiono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego opracowaną w marcu 2022 r. przez {\ specjalistę
d/s p.poż. (absolwenta szkoły aspirantów).
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia wynosi 10 dm3/s. Przedstawiono kartę pomiarów_cini^nia_L_wvdajności
hydrantów zewnętrznych DN 80 z dnia 17.06.2021 r. z wynikiem pozytywnym. Badania wykong^^-^      ...^ z firmy
Autoryzowany Zakład Usługowo-Handlowy Sprzętu P.Poż. „POŻMAS" s.c.^ji Świątkowice 60A,
87-821 Baruchowo. Najbliższy sprany hydrant znajduje się w odległości do 75 m. Został oznakowany zgoorn^^PN.
Z informacji uzyskanych podczas kontroli ustalono, że w obiektach przeznaczonych do zbierania, magazynowania, odpadów nie
przewiduje się stałego przebywania osób, a ludzie mogą znajdować się w nich jedynie czasowo 1-2 osoby.

gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane
lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
1) Na podstawie pisma Prezydenta Miasta Włocławek nr S.6221.1.2022 z dnia 1 lutego 2022 r.

(data wpływu do KM PSP we Włocławku 2 lutego 2022 r.) dotyczącego przeprowadzenia kontroli miejsc magazynowania
odpadów w zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie
zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym oraz postanowieniu
uzgadniającym warunki zawarte w tym operacie, w procedurze wydania decyzji Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

2) Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:
Zakresem kontroli jest są miejsca magazynowania odpadów na terenie firmy (wiata i magazyn).
Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przedłużone z uwagi na prośbę właściciela.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1.Odpowiedzialność  za   realizację   obowiązków  z   zakresu   ochrony
przeciwpożarowej:

•Zarząd MPK Spółka z o.o„ przy ul. Rysiej 3, 87-800 Włocławek.|

2.Charakterystyka pożarowa obiektu:
•Charakterystyka pożarowa została zawarta w operacie przeciwpożarowym.]

3.Organizacja ochrony ppoż.



^fTSCA NACZELNIKA
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

KMPSP,-v

mł.kpt. mgTiittkamiFBoiakowski

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Mie^sWe Przedsięt>orstwo Komunika^yjne
Spółka z o.o. we Włocławku

U. Rysia 3, 87-800 Włocławek
nr oentr. 54 236 - 42 - 81

fax 54 236 - 95 - 94

Na tym protokół zakończono.
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń
do protokołu.
Protokół  spisano na 3  stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach  i  po zapoznaniu się
z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Inne ustalenia: brak.

D usunięto w trakcie kontroliNie stwierdzono1.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

—^Protokół nr 18/MPK/2018 z dnia 10.07.2018 r. z badań okresowych z wynikiem pozytywnym. Badania wykonał i^

-Protokół nr 20/MPK/2018 z dnia 10.07.2018 r. z  z wynikiem pozytywnym. Badania wykonał^                                 nr upr.

D/530/426/19, E/530/427/19.'

Elektryczna:
-Protokół nr 8/MPK/2019 z dnia 12.03.2019 r. z badań okresowych z wynikiem pozytywnym. Badania wykonał)
nr upr. D/530/426/19, E/530/427/19.
Odgromowa:

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

użytkoweinstalacjewbudynku
Elektryczna.
Odgromowa.

. Wyposażenie

•
•

12

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpożarowych

•    Nie występują.]

Wyposażenie w gaśnie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz operatem przeciwpożarowym.

Gaśnice posiadają aktualny przegląd techniczny.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczną i funkcjonalną gaśnic

Przedstawiono protokół nr 01/202"LLP2/2021 z dokonania oceny technicznej wyłącznika p.poż. z dnia 08.11.2021 r. z wynikiem

pozytywnym. Badania wykonał 1~~}nr upr. D/530/426/19, E/530/427/19.

9.  Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

8.  Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

•    Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.


