
Wykaz kontroli przeprowadzonych 

w GWDA sp. z o. o. w Pile 

w roku 2020 

 

Lp. 
Data 

kontroli 

Organ 

kontrolujący 
Zakres kontroli 

1. 05.05.2020 Komenda 

Powiatowa 

Państwowej 

Straży Pożarnej w 

Pile 

Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz 

ocena zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej 

rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie 

budowlanym. 

Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań 

ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. 

Rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń. Postępowanie 

z substancjami kontrolowanymi, fluorowanymi gazami 

cieplarnianymi, wykorzystywanymi w ochronie 

przeciwpożarowej i gaśnicami zawierającymi substancje. 

Ocena spełniania wymagań przepisów dot. ochrony ppoż w 

miejscach zbierania, przetwarzania oraz wytwarzania 

odpadów. 

Protokół pokontrolny nr PZ.5585.22.8.2019 

Protokół pokontrolny nr PZ.5585.22.9.2019 

Protokół pokontrolny nr PZ.5585.21.5.2019 

2. 07.05.2020 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

Poznań 

Delegatura w Pile 

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

Protokół kontroli nr PIL 62/2020 

3. 30.06.2020 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony Roślin              

I Nasiennictwa              

w Poznaniu 

Oddział w Pile 

Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na 

obecność Ralstonia Solanacearum – monitoring  

Protokół pobrania próbek nr piła/233/20 

4. 21.08.2020 Państwowy 

Powiatowy 

Inspektor 

Sanitarny w Pile 

Kontrola przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 7.08.2020r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii. 

Protokół kontroli nr ON.HP.9020.37.2020 

5. 11.09.2020 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

Poznań 

Delegatura w Pile 

Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami z 

wyłączeniem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

Protokół kontroli nr PIL 207/2020 

6. 16.09.2020 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony Roślin              

I Nasiennictwa              

w Poznaniu 

Oddział w Pile 

Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych na 

obecność Ralstonia Solanacearum – monitoring 

Protokół pobrania próbek nr piła/361/20 



7. 06.11.2020 Najwyższa Izba 

Kontroli 

Delegatura w 

Poznaniu 

Kontrola w zakresie planowania, monitorowana, 

koordynowania i nadzorowania realizacji zadań w zakresie 

gospodarki ściekowej. Zbierania ścieków komunalnych. 

Oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania 

osadów ściekowych. Finansowania zbierania i oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

Wystąpienie pokontrolne LPO.410.024.05.2020 

8. 09.11.2020 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

Poznań 

Delegatura w Pile 

Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i 

jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, 

określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz 

pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola w zakresie 

gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania 

ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania 

osadów ściekowych. 

Protokół kontroli nr PIL 276/2020 

 


