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MZ-46 
Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej 

 
 
 
Przekazać w terminie składania sprawozdań zgodnie z Pbssp 2019 

za rok 2019 

 
Dział 1.  Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
   

 

 
Liczba urządzeń dostarczających wodę 

Liczba ludności (w tys.) 

według ewidencji w 
danym roku 

w tym 
skontrolowanych 

odpowiadającą 
wymaganiom 

nieodpowiadającą 
wymaganiom 

mikrobiologicznym 

nieodpowiadającą 
wymaganiom 

fizykochemicznym 

nieodpowiadającą 
wymaganiom dla 

substancji 
promieniotwórczych 

zaopatrywanej w 
wodę odpowiadającą 

wymaganiom 

Objętej brakiem 
przydatności wody 

w zakresie wymagań 
mikrobiologicznych 

zaopatrywanej w 
wodę 

nieodpowiadającą 
wymaganiom 

fizykochemicznych 

Zaopatrywanej w 
wodę 

nieodpowiadającą 
wymaganiom dla 

substancji 
promieniotwórczych 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A. Wodociągi zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę – ogółem 
(Suma wierszy od 2 do 6) 

1           

Wodociągi o 
produkcji [m3/d] 

≤100 2           
101–1000 3           
1001–10000 4           
10001–100000 5           
>100001 6           

B. Inne podmioty zaopatrujące 
w wodę 7           



Dział 2. Przyznane odstępstwa dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocena jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
 
A. Odstępstwa w odniesieniu do załącznika nr 1 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. poz. 2294) 
 

Wyszczególnienie 

Liczba udzielonych odstępstw w danym roku 
dla wodociągów o produkcji wody w ilości 

poniżej lub równej 1000 [m3/d] lub 
przeznaczonej dla liczby osób równej lub 

mniejszej niż 5000 

dla wodociągów o produkcji wody w ilości 
powyżej 1000 [m3/d] lub przeznaczonej dla 

więcej niż 5000 osób 
dla innych podmiotów dostarczających wodę 

0 1 2 3 
Akryloamid 1    
Antymon 2    
Arsen 3    
Azotany 4    
Azotyny 5    
Benzen 6    
Benzo(a)piren 7    
Bor 8    
Chlorek winylu 9    
Chrom 10    
Cyjanki 11    
1,2-dichloroetan 12    
Epichlorohydryna 13    
Fluorki 14    
Kadm 15    
Miedź 16    
Nikiel 17    
Pestycydy 18    
Σ pestycydów 19    
Rtęć 20    
Selen 21    
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu 22    
Σ wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych (Σ WWA) 

23    

Σ Trihalometany – ogółem (Σ THM) 24    
 



 
 
B. Ocena jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
 

 

|C. Ocena jakości wody na pływalniach 
 
 

Wyszczególnienie 

Liczba wydanych zbiorczych rocznych ocen 

odpowiadających wymaganiom nieodpowiadających wymaganiom 

0 1 2 

Pływalnie - ogółem 
(Suma wierszy od 2 do 4) 

1   

Pływalnie kryte 2 
  

odkryte 3   

mieszane (kryto-odkryte) 4 
  

w tym parki wodne 5 
  

 
 

    

Wyszczególnienie 

Liczba obiektów Liczba wydanych ocen o 
wg 

ewidencji 
w danym 

roku 

skontrolowanyc
h 

w których jakość wody nie odpowiada wymaganiom przydatności 
wody do 
kąpieli 

nieprzydatności 
wody do kąpieli ogółem mikrobiologicznym inne wymagania 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Kąpieliska – ogółem  
(Suma wierszy od 2 do 3) 

1        

w tym morskie 2        
śródlądowe 3        

Miejsca okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli 4        

  



Dział 3. Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń

a b a b a b a b
1 2 3 4 5 6 7 8

Liczba zbadanych obiektów 
mieszkalnych 1.

Liczba zdyskwalifikowanych 
obiektów mieszkalnych 2.

Liczba zbadanych obiektów 
użyteczności publicznej 3.

Liczba zdyskwalifikowanych 
obiektów użyteczności 
publicznej

4.

1 2 3 4 5

1.   

Szpitale ogółem 2.

w tym szpitale jednodniowe 3.

w tym szpitale 

uzdrowiskowe2) 4.

Zakłady opiekuńczo-
lecznicze

5.

Zakłady pielęgnacyjno-
opiekuńcze

6.

Zakłady rehabilitacji 
leczniczej

7.

Sanatoria2) 8.

Hospicja 9.

Inne 10.

Przychodnie, ośrodki 
zdrowia, poradnie, 
ambulatoria z izbą chorych, 
lecznice

11.

Zakłady badań 
diagnostycznych i 
medyczne laboratoria 
diagnostyczne

12.

Zakłady rehabilitacji 
leczniczej

13.

Inne ogółem 14.

w tym uzdrowiskowe2) 15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Dział 4. Stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 1) 2)

Wyszczególnienie

Wewnątrz pomieszczeń
hałas

powietrze
usługowo-handlowy instalacyjny inny

Wyszczególnienie

Liczba urządzeń i obiektów

skontrolowanych

ogółem 

ze stwierdzonym złym stanem 
higieniczno-
sanitarnym 

i technicznym 

w tym grupowe praktyki lekarzy dentystów

Indywidualne praktyki pielęgniarek

Indywidualne specjalistyczne praktyki pielęgniarek

0

D
zi

ał
al

no
ść

 le
cz

ni
cz

a 
w

yk
on

yw
an

a 
pr

ze
z 

po
dm

io
ty

 le
cz

ni
cz

e

Ogółem (Suma wierszy 2 oraz od 5 do 14)

stacjonarne 
i całodobowe 

świadczenia zdrowotne

szpitalne

inne niż 
szpitalne

ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Ogółem (suma wierszy:  17, 19, 21 oraz  od 23 do 26)

Indywidualne praktyki lekarskie ogółem

w tym indywidualne praktyki lekarzy dentystów

Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie ogółem

w tym indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów

Grupowe praktyki lekarskie ogółem

Grupowe praktyki pielęgniarek

Inne

1) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.)
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2) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach  uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056,  z późn. zm.)

według ewidencji 
na 31 XII tylko 

higieniczno-
sanitarnym

tylko 
technicznym



Dział 5. Stan sanitarny obiektów

1 2 3 4 5

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

drogowe 38.     

lotnicze 39.     

morskie 40.     

kolejowe 41.     

rzeczne 42.     

małego ruchu 
turystycznego

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

Dział 6. Stan sanitarny środków transportu

Wyszczególnienie

Liczba urządzeń i obiektów

skontrolowanych

ogółem

ze stwierdzonym złym stanem 
higieniczno-
sanitarnym 

i technicznym

Tymczasowe:
skanalizowane

nieskanalizowane

Ustępy ogólnodostępne

0

Ustępy publiczne – ogółem (suma wierszy od 2 do 5)

Stałe:
skanalizowane

nieskanalizowane

Domy pomocy społecznej

Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Placówki zapewniające całodobową opiekę

Noclegownie i domy dla bezdomnych

Pływalnie kryte - ogółem

w tym parki wodne

Pływalnie odkryte

Pływalnie mieszane (kryto-odkryte)

Obiekty hotelarskie ogółem (suma wierszy  od 16 do 21 )

Obiekty hotelarskie

Hotele

Motele

Pensjonaty

Kempingi

Domy wycieczkowe

Schroniska młodzieżowe, schroniska, pola 
biwakowe

Zakłady odnowy biologicznej

Inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, 
odnowy biologicznej, tatuażu
Dworce autobusowe

Dworce i stacje kolejowe

Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

Zakłady fryzjerskie

Zakłady kosmetyczne

Zakłady tatuażu

w tym przystanie żeglugi  morskiej obsługi pasażerskiej

Przystanie żeglugi śródlądowej

w tym przystanie  żeglugi śródlądowej obsługi pasażerskiej

Przystanie jednostek pływających rekreacyjnych i sportowych

Stacje metra

Porty lotnicze

Porty morskie

Przystanie żeglugi  morskiej

Zakłady karne i areszty śledcze

Inne obiekty 

Ogółem (Suma wierszy 1, 6, 7, od 9 do 15,  od 22 do 33,  35,  od 37 do 48.)

Przejścia graniczne

Tereny rekreacyjne

Cmentarze

Domy przedpogrzebowe

według ewidencji 
na 31 XII tylko 

higieniczno-
sanitarnym

tylko 
technicznym



higieniczno-
sanitarnym i 
technicznym

tylko higieniczno-
sanitarnym

tylko 
technicznym

1 2 3 4

1.       

2.       

3.       

dalekobieżnych 
włącznie z miejscami 
do siedzenia

4.       

dalekobieżnych innych 
niż w wierszu 4 poc

5.       

podmiejskich 6.       

7.       

8.       

9.       

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

Wyszczególnienie
Liczba 

skontrolowanych 
środków transportu

Autobusy turystyczne

Tramwaje i trolejbusy, metro, szybka kolej miejska

Wagony w pociągach 
pasażerskich

Liczba środków transportu ze złym  stanem 
higieniczno-sanitarnym i technicznym

0

Autobusy komunikacji publicznej

Samochody do przewozu bielizny

Inne kontrolowane środki transportu 

Statki morskie z wyłączeniem statków wykazanych w 
wierszu 8

Statki i promy pasażerskie morskie

Statki i promy pasażerskie żeglugi śródlądowej

Samoloty pasażerskie

Ogółem 

Samochody do przewozu chorych

Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich



Objaśnienia do formularza MZ-46 

Dział 1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

Podstawą do wydania oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) 
W kolumnie 1 należy podać liczbę urządzeń zaopatrujących w wodę (wodociągi prowadzące zbiorowe zaopatrzenie w wodę zgodnie z ustawą z dnia 7 
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) oraz inne podmioty 
zaopatrujące w wodę, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi) zewidencjonowanych i eksploatowanych w danym roku sprawozdawczym. 
W kolumnie 2 należy podać liczbę obiektów skontrolowanych w danym roku sprawozdawczym. 
W kolumnach 3,4,5 i 6 należy podać liczbę obiektów, które odpowiadają (w tym warunkowo odpowiadają wymaganiom) lub nie odpowiadają 
wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na podstawie 
oceny jakości wody produkowanej przez urządzenia dostarczające wodę z uwzględnieniem szacowania ryzyka zdrowotnego. 
W kolumnie 7 należy podać liczbę ludzi zaopatrywanych w wodę odpowiadającą wymaganiom (w tym warunkowo) rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
W kolumnach 8, 9 i 10 należy podać liczbę ludzi zaopatrywanych w wodę nieodpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Wiersz 7 dotyczy innych podmiotów zaopatrujących w wodę, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Dział 2. Przyznane odstępstwa dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocena jakości wody w kąpieliskach i miejscach 
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 

Część A. Odstępstwa w odniesieniu do załącznika nr 1 część B rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
W kolumnach 1-3 podać przyznane w danym roku odstępstwo w odniesieniu do poszczególnych parametrów. 
Część B. Ocena jakości wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli 
W kolumnie 1 i 2 należy podać zewidencjonowane i skontrolowane kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zgodnie z ustawą z 
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.). 
W kolumnie 3 należy podać ilość kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które nie spełniały wymagań określonych w załączniku 
nr 1 część A Tabela I i/lub II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w 
kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). 
W kolumnie 4 należy podać ilość kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które nie spełniały wymagań określonych w załączniku 
nr 1 część A Tabela I rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i 
miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 
W kolumnie 5 należy podać ilość kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, które nie spełniały wymagali określonych w załączniku 
nr 1 część A Tabela II rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i 
miejscu wykorzystywanym do kąpieli. 
W kolumnie 7-8 należy podać liczbę wydanych bieżących ocen jakości wody w kąpielisku lub miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli 
zgodnie z § 6 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 
wykorzystywanym do kąpieli. 

Cześć C. Ocena jakości wody na pływalniach 
W kolumnie 1 należy podać ilość wydanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego ocen odpowiadających wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016). 
W kolumnie 2 należy podać ilość wydanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego ocen nieodpowiadających wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 

 

  



Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej (Działy od 3 do 6) 

Objaśnienia do graficznej wersji zestawu danych MZ-46  

Dział 3. Hałas i powietrze wewnątrz pomieszczeń 

a) Rozumiane,  jako prowadzone w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego, wykonywane na podstawie próbek reprezentatywnych 
statystycznie, 
b)  rozumiane jako badania prowadzone w ramach skarg ludności i interwencji. 

Kolumny 1-6 - dotyczą pomiarów natężenia hałasu wewnątrz budynków. Liczba zbadanych pomieszczeń (obiektów) oznacza liczbę pomieszczeń 
(obiektów), w których wykonano pomiary hałasu. Za pomieszczenia (obiekty) uważa się np. budynek szkolny (bez względu na ilość klas), mieszkanie 
w budynku mieszkalnym (bez względu na liczbę pokoi) itd. 
Podstawą do dyskwalifikacji pomieszczeń (kolumna 2 i 4) jest Polska Norma PN-B-02151-02: 1987. Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
Kolumny 1 i 2 - hałas usługowo-handlowy to hałas powodowany przez warsztaty usługowe, obiekty gastronomiczne, handlowe i inne obiekty 
o charakterze usługowym, położone w oddzielnych budynkach lub wbudowane do budynków mieszkalnych lub innych chronionych przed hałasem. 
Kolumny 3 i 4 - hałas instalacyjny to hałas powodowany przez instalacje wewnątrz budynków oraz wszystkie urządzenia, jak: windy, zsypy, 
wentylatory zainstalowane w budynkach. 
Kolumny 5 i 6 - inne hałasy pochodzące z przemysłu itp. 
Kolumny 7 i 8 - dotyczą badań powietrza wewnątrz pomieszczeń, które przeprowadza się na podstawie przepisów zarządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. poz. 231). 
Wiersz 1 - dotyczy liczby zbadanych mieszkań, bez względu na liczbę zbadanych pokoi. 
Wiersz 3 - dotyczy liczby obiektów, bez względu na liczbę pomieszczeń objętych badaniami. 
W wierszach 2 i 4 - podstawą dyskwalifikacji są wartości normatywne przyjęte dla powietrza pomieszczeń mieszkalnych. W przypadku ich braku 
należy przyjmować najwyższe dopuszczalne stężania dla powietrza atmosferycznego. Jako wartości normatywne dla powietrza w pomieszczeniach 
przyjęto wartości określone w zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi. 
 

Dział 4. Stan sanitarny pomieszczeń 1 urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą 

W kolumnach 3 – 5 należy wykazać wszystkie skontrolowane obiekty, w których w okresie sprawozdawczym, w trakcie ostatniej kontroli stwierdzono 
uchybienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (tj. zły stan higieniczno-sanitarny, w tym pod względem porządku i czystości oraz zły 
stan techniczny), co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, wydaniem decyzji administracyjnej, czy nałożeniem grzywny w drodze 
mandatu. 
W wierszu 1 - należy podać sumę wierszy: 2 oraz od 5 do 14. 
W wierszu 15 - należy wskazać obiekty, uwzględnione w wierszu 14, inne niż wymienione w wierszach od 11 do 13, o których mowa w ustawie z dnia 
28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. 
W wierszu 16 - należy podać sumę wierszy: 17, 19, 21 oraz od 23 do 26. 

Dział 5. Stan sanitarny obiektów 

W kolumnach 3 – 5 należy wykazać wszystkie skontrolowane obiekty i urządzenia, w odniesieniu do których w okresie sprawozdawczym, w trakcie 
ostatniej kontroli stwierdzono uchybienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (tj. zły stan higieniczno-sanitarny, w tym pod 
względem porządku i czystości oraz zły stan techniczny), co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, wydaniem decyzji 
administracyjnej, czy nałożeniem grzywny w drodze mandatu. 

W wierszach 2 i 3 - Ustępy publiczne stałe - należy wykazać szalety publiczne użytkowane cały rok, zlokalizowane w obiektach budowlanych, trwale 
związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach; nie dotyczy ustępów ogólnodostępnych w budynkach użyteczności publicznej. 
W wierszach 4 i 5 - Ustępy publiczne tymczasowe - należy wykazać szalety publiczne użytkowane okresowo (np. w sezonie letnim), urządzone w 
obiektach przewidzianych do przenoszenia w inne miejsce, niepołączone trwale z gruntem, oraz w obiektach budowlanych, trwale związane z gruntem, 
posiadające fundamenty i dach; nie dotyczy ustępów ogólnodostępnych w budynkach użyteczności publicznej. 
W wierszu 6 - Ustępy ogólnodostępne - należy wykazać wszystkie ustępy ogólnodostępne w obiektach użyteczności publicznej, które nie zostały ujęte 
w innych wierszach, związanych z kontrolami obiektów użyteczności publicznej. 
W wierszach 7– 10- Pływalnie - należy wykazać obiekty użyteczności publicznej kryte lub odkryte, z wodą przepływową, przeznaczone głównie do 
pływania lub kąpieli, posiadające co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażone w urządzenia sanitarne, szatnie i 
natryski, w tym również z funkcjami towarzyszącymi. 
W wierszu 11 - Domy pomocy społecznej - należy wykazać placówki zapewniające całodobową opiekę z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności, osobie niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych, świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, działające po uzyskaniu zezwolenia na podstawie przepisów o 
pomocy społecznej. 
W wierszu 12 - Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej - należy wykazać placówki w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej takie jak 
ośrodki dla cudzoziemców, domy dziennego pobytu, ośrodki wsparcia, w tym ośrodki wsparcia tworzone na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży itp. z wyłączeniem noclegowni i 
domów dla bezdomnych. 
W wierszu 13 - Placówki zapewniające całodobową opiekę - należy wykazać placówki zapewniające opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 
chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzone w ramach działalności gospodarczej, świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, działające po 
uzyskaniu zezwolenia na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 
W wierszu 14 - Noclegownie i domy dla bezdomnych - należy wykazać obiekty przeznaczone do udzielania noclegu osobom bezdomnym 

 



(noclegownie), wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania noclegowni oraz obiekty przeznaczone do 
udzielania całodobowego schronienia osobom bezdomnym (domy dla bezdomnych), wraz z pomieszczeniami pomocniczymi niezbędnymi do 
prawidłowego funkcjonowania domu dla bezdomnych. 
 
W wierszach 15 – 21 - Hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe (kontrolowane również przez inne 
piony PIS), schroniska, pola biwakowe należy wykazać wyłącznie obiekty, które posiadają decyzje właściwego organu o zaszeregowaniu obiektu do 
odpowiedniego rodzaju i kategorii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1553, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. 
w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz.  2166). W przywołanym 
rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2004 r. część wymagań jest wspólnych dla kempingów i pól biwakowych (załącznik nr 3 rozporządzenia). 
W wierszu 22 - Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie - należy wykazać obiekty poza wymienionymi w wierszach od 15 do 21, 
które świadczą usługi hotelarskie np. ośrodki wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne. 
W wierszach 23 – 27 - Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej - należy wykazać obiekty, w których są świadczone 
odpowiednio usługi fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu lub łącznie więcej niż jedna z usług: fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy 
biologicznej, tatuażu itp. 
W wierszach 28 – 37 - Dworce, stacje, porty, przystanie - należy wykazać obiekty służące do wykonywania czynności związanych z obsługą 
podróżnych w publicznym transporcie zbiorowym drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze 
morskiej i śródlądowej. 
W wierszach 38 – 43 - Przejścia graniczne - należy wykazać kontrolowane przejścia graniczne. 
W wierszu 44 - Tereny rekreacyjne - należy wykazać tereny zabaw dzieci, piaskownice, ogródki jordanowskie, parki, ogrody botaniczne i zoologiczne 
itp. 
W wierszu 45 - Cmentarze - należy wykazać kontrolowane cmentarze komunalne i wyznaniowe. 
W wierszu 46 - Domy przedpogrzebowe - należy wykazać wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi związane z przechowywaniem i 
przygotowaniem zwłok ludzkich do pogrzebu (mycie, ubieranie, przechowywanie do czasu pogrzebu, składanie do trumny itp.). 
W wierszu 47 - Zakłady karne i areszty śledcze - należy wykazać kontrolowane zakłady kamę i areszty śledcze. 
W wierszu 48 - Inne obiekty - inne niewymienione w wierszach od 1 do 47 w tabeli Działu 5, w tym obiekty i urządzenia użyteczności publicznej np.: 
apteki, kina, hale sportowe, targowiska, zakłady pralnicze i inne. 
W wierszu 49 - Suma wierszy 1, 6, 7, od 9 do 15, od 22 do 33, 35, od 37 do 48. 
Wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach - określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. 

Dział 6. Stan sanitarny środków transportu 

Kolumny 2 – 4 należy wykazać wszystkie skontrolowane środki transportu, w odniesieniu do których w okresie sprawozdawczym, w trakcie ostatniej 
kontroli stwierdzono uchybienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych (tj. zły stan higieniczno-sanitarny, w tym pod względem 
porządku i czystości oraz zły stan techniczny). 
W wierszu 5 - należy wykazać skontrolowane w pociągach pasażerskich dalekobieżnych wagony sypialne, z miejscami do leżenia oraz z miejscami 
do siedzenia. 
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