Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:
1.

sprawowanie nadzoru i monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w tym wydawanie ocen o jakości wody oraz informowanie organów
samorządowych o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych,

2. sprawowanie

nadzoru

nad

stanem

sanitarnym

obiektów

i

urządzeń

wodociągowych oraz nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach
uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
3. sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach oraz jakością wody w
basenach kąpielowych,
4. prowadzenie systemu informatycznego monitoringu jakości sanitarnej wody wraz
z rejestrami odstępstw i derogacji

oraz serwisu kąpieliskowego dla

nadzorowanego terenu
5. prowadzenie nadzoru nad jakością wody ciepłej w obiektach zamieszkania
zbiorowego,
6. pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach
kąpielowych oraz wody ciepłej do badań laboratoryjnych,
7. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej,
podmiotów leczniczych i innych obiektów, w których są udzielane świadczenia
zdrowotne oraz nad miejscami wypoczynku i rekreacji,
8. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych ekshumacji,
9. sprawowanie nadzoru nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej,
środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich,
10. sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi,
11. prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia przepisów
sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach

oraz nie spełnienia

wymagań higienicznych i zdrowotnych jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi, w kąpieliskach i basenach,
12. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji oraz opinii dotyczących
sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa,
13. wydawanie opinii sanitarnych o pomieszczeniach i urządzeniach obiektów, w
których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz obiektów użyteczności
publicznej,

14. opiniowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami
zakaźnymi oraz regulujących sposób postępowania przy wykonywaniu czynności,
w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich w zakładach
fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu,
15. wydawanie opinii sanitarnych dotyczących organizowanych imprez masowych
16. sporządzanie ocen, analiz, raportów i informacji o stanie sanitarnym obiektów
użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, środków transportu oraz jakości
wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach,
17. załatwianie interwencji oraz udzielanie informacji klientom w zakresie środowiska
komunalnego,
18. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie obowiązujących
przepisów prawnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące
nadzorowanych obiektów,
19. realizowanie zadań i prac problemowych w zakresie higieny środowiska na
polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego,
20. współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego w
zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.

