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       Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego kontrolowały  stan 

czystości i stan sanitarno-techniczny miejscowości, obiektów i tras  turystyczno-

wypoczynkowych zasadniczo już w okresie od 02.01.2014 r.  do 31.07.2014 r.  

 

1. Ogólny stan sanitarny miejscowości letniskowych i tras turystycznych na 
terenie województwa śląskiego 

Teren województwa śląskiego można podzielić na trzy regiony zróżnicowane pod 

względem atrakcyjności turystycznej: 

� region południowy – najbardziej atrakcyjny, obejmujący teren Beskidu Śląskiego 

i Żywieckiego, 

� region środkowy – największy, lecz najmniej atrakcyjny pod względem turystycznym 

obszar województwa. 

� region północny – obejmujący równie atrakcyjne obszary Jury Krakowsko-

Częstochowskiej oraz cel licznych pielgrzymek – Częstochowa z Jasną Górą, a także 

leżący na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej, ograniczony górnym biegiem rzek Małej 

Panwi i Liswarty - powiat lubliniecki  

Na podstawie wyników kontroli sanitarnych przeprowadzonych na wyżej wymienionym 

terenie ustalono, że w sezonie letnim 2014 r. stan czystości oraz stan sanitarny większości tras 

i miejscowości turystyczno-wypoczynkowych nie budził zastrzeżeń.  

        W regionie południowym, objętym nadzorem Państwowych Powiatowych Inspektorów 

Sanitarnych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu, większość tras turystycznych oraz 

infrastruktura związana z wypoczynkiem i turystyką znajduje się w obrębie miast: Szczyrk, 

Bielsko-Biała, Bystra, Wisła, Ustroń, Istebna, Brenna i Żywiec. Stan sanitarno–porządkowy 

obiektów oraz terenów rekreacyjnych w w/w miejscowościach został oceniony jako dobry. 

Regularnie sprzątane były parki, skwery, ulice, a kubły i kosze ustawiane w miejscach 

szczególnie odwiedzanych przez turystów opróżniane były na bieżąco. Większość miast i gmin 

stale upiększa swoje tereny, modernizując ścieżki spacerowe oraz parki i zieleńce. 

Gminne służby komunalne na bieżąco dbają o stan czystości tras turystycznych i wsi 

letniskowych (w tym znajdujących się przy nich przystanków autobusowych).  

Podobnie jak w roku ubiegłym Straż Miejska w Żywcu prowadzi wokół Jeziora Żywieckiego 

monitoring i na podstawie odczytów zapisów z kamer nakłada mandaty karne za wyrzucanie 

śmieci na dzikie wysypiska. 

W regionie środkowym, na terenie nadzorowanym przez PPIS w Chorzowie, znajdują są 
dwa cieszące się niezmiennie dużą popularnością obiekty, przeznaczone do rekreacji 

i wypoczynku tj. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie 

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach.  

Dla odwiedzających Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie udostępniono: 

Śląski Ogród Zoologiczny, Śląskie Wesołe Miasteczko, Muzeum „Górnośląskiego Parku 

Etnograficznego”, kąpielisko sezonowe „Fala”, kolejkę linową „Elka”, Planetarium Śląskie, dwa 

hotele, korty tenisowe, Rosarium, park linowy, siłownię na otwartej przestrzeni, dwa stawy 

rekreacyjne, place zabaw i piaskownice dla dzieci oraz rozmieszczone na terenie całego parku 

ustępy ogólnodostępne. Większość z tych obiektów objęta jest stałym nadzorem sanitarnym,  

a przeprowadzone w okresie wiosenno-letnim kontrole wykazały, że zostały one prawidłowo 

przygotowane do sezonu. 
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Dnia 18 lipca dokonano odbioru końcowego basenu sportowo - rekreacyjnego na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach, którego otwarcie zaplanowano na             

1 sierpnia. Obiekt powstał na bazie nieużytkowanego basenu pływackiego. Aktualnie trwają 
jeszcze prace wykończeniowe związane z budową dróg dojazdowych do obiektu. 

W nowym basenie, woda uzdatniana będzie metodą biologiczną z wykorzystaniem naturalnych 

mechanizmów samooczyszczania wód otwartych oraz mikroorganizmów pokrywających ziarna 

materiału filtracyjnego. Basen o łącznej powierzchni ponad 1,2 tys. m
2 

został podzielony 

na głębszą część pływacką z czterema torami oraz płytszą, rekreacyjną gdzie dodatkowymi 

atrakcjami będą jacuzzi i bicze wodne. W sąsiedztwie basenu usytuowany jest park linowy oraz 

wielofunkcyjny budynek z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym, salami fitness i kortami 

do squoasha. Na terenie kąpieliska nadal będzie funkcjonował mały basen dla dzieci. 

          W regionie tym istnieje kilka atrakcji typu turystycznego, głównie w gminie Kuźnia 

Raciborska, miejscowość Rudy oraz w gminie Nędza, miejscowość Szymocice. W Rudach nadal 

rewitalizowany jest kompleks płacowo klasztorny z terenem parkowym, pozyskano środki na 

remont i modernizację Stacji Kolei Wąskotorowej, uporządkowano teren rezerwatu „Łężczak”.  

Rozwija się baza noclegowa, powstał hotel SPA Laskowo w miejscowości Jankowice, 

wybudowano nowe domki w Szymocicach. W miastach odnawiane są skwery i parki. 

W ostatnim okresie władze miast i gmin coraz więcej uwagi poświęcają dbałości o wygląd i stan 

infrastruktury terenów pozostających w ich zarządzie, jedynie nadal zbyt mało uwagi poświęca 

się mniej uczęszczanym drogom wiejskim i osiedlowym.  

Obiekty typowo wczasowo-turystyczne utrzymywane są na poziomie dobrym, nieliczne 

na poziomie dostatecznym. 

       Region północny, obejmujący teren Jury Krakowsko – Częstochowskiej 
oraz Częstochowy z  Jasną Górą, posiada 10 tras turystycznych (8 objętych ewidencją PPIS 

w Częstochowie i 2 - PPIS w Lublińcu), które są równocześnie trasami przejścia pieszych 

pielgrzymek na Jasną Górę. Z uzyskanych informacji od pracowników Urzędów Gmin wynikało, 

że jak co roku w okresie przejść pieszych pielgrzymek przy trasach ustawiane są dodatkowe 

kontenery na nieczystości, toalety typu TOI - TOI i uruchomione są hydranty z wodą pitną. 
Postoje pielgrzymów odbywają się na wyznaczonych terenach, głównie przy parafiach. 

Miejscami postoju grup pielgrzymkowych są najczęściej place przykościelne, boiska szkolne 

oraz place przy Urzędach Gmin. Sprzątanie tras po przejściu grupy pielgrzymkowej prowadzą 
również osoby zatrudnione w ramach prac społeczno-użytkowych przez Urzędy Gmin. 

Zlokalizowane na tym terenie miejscowości letniskowe: Janów, Złoty Potok, Ponik, Siedlec 

k/Janowa, Piasek i Olsztyn, usytuowane na terenie dwóch gmin: Janów i Olsztyn, utrzymane są 
czysto. Miejscowości te mają zapewnione wodociągi sieciowe oraz  w dużym stopniu sieć 
kanalizacyjną. Odpady komunalne odbierają specjalistyczne firmy wyłonione na podstawie 

przetargów przez zarządy terytorialne gmin, sprzątaniem zajmują się pracownicy z prac 

interwencyjnych, nadleśnictwa oraz młodzież z patroli ekologicznych, którzy szczególną uwagę 
zwracają na parkingi, przystanki, zatoczki i pobocza leśne. W sezonie letnim 2014 wzorem lat 

ubiegłych na terenie Gminy Olsztyn i Janów organizowane są imprezy plenerowe. Po ich 

zakończeniu teren zostaje uporządkowany, utrzymany w należytym stanie czystości i porządku. 

W czasie trwania imprez nie wpłynęły interwencje dotyczące zaniedbań w utrzymaniu stanu 

czystości i porządku. 

W powiecie lublinieckim, obejmującym miasto Lubliniec, miasto i gminę Woźniki oraz gminy: 

Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Pawonków. systematycznie poprawia się 
estetyka i wizerunek miejscowości i terenów rekreacyjnych. Władze samorządów terytorialnych 

wkładają dużo starań o dbałość zieleni, czystość ulic, chodników, zapewniają dostateczną ilość 
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koszy na śmieci. Na terenie miasta Lublińca rozstawione zostały specjalne pojemniki na psie 

odchody, do których właściciele czworonogów będą mogli wrzucać pozostałości po swoich 

pupilach. Drogi są nadal modernizowane w miarę posiadanych środków finansowych.  

W centrum Koszęcina powstał nowy skwer na miejscu starych i zniszczonych budynków, przy 

wjeździe do Kompleksu Pałacowo-Parkowego. Jest on jednoczesnym połączeniem zarówno 

tradycji jak i nowoczesności, miejscem pełnym zieleni, alejek i ławek, przeznaczonym do 

rekreacji i spacerów, zarówno dzieci jak i dorosłych. Na środku placu znajduje się fontanna w 

kształcie fortepianu. Niewątpliwie ta inwestycja wzbogaciła ofertę turystyczną Gminy 

i przyczyniła się do podwyższenia jej atrakcyjności w oczach odwiedzających. 

Obecnie w Koszęcinie przy ul. Sportowej trwają prace modernizacyjne przy kąpielisku 

sezonowym wraz  z infrastrukturą. Kąpielisko ma zostać oddane do użytku w maju 2015 r. 

W Parku Grunwaldzkim w Lublińcu również trwają prace remontowe. Oprócz samego basenu, 

do dyspozycji będzie piaszczysta plaża, boiska do piłki plażowej, molo oraz punkty 

gastronomiczne. Basen ma zostać otwarty jeszcze w sezonie letnim 2014 r. 

Na pozostałym terenie województwa śląskiego brak jest typowych miejscowości i tras 

turystycznych. Nadal przybywają nowe trasy rowerowe, w tym także mające charakter 

turystyczny. Nowe i istniejące trasy rowerowe i piesze, a także główne szlaki komunikacyjne 

(drogi szybkiego ruchu itp.) wraz z umiejscowionymi przy nich parkingami były utrzymane 

czysto. Tereny parkingowe przy obiektach gastronomicznych były utwardzone, a przy 

parkingach znajdowały się stoły, ławki, kosze na śmieci oraz sanitariaty z bieżąca ciepłą wodą. 

 

2. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 

2.1. Ustępy publiczne 

Na terenie województwa śląskiego pod bieżącym nadzorem państwowych powiatowych 

inspektorów sanitarnych znajduje się 300 ustępów publicznych. Łącznie skontrolowano 237 
ustępów, z których negatywnie pod względem sanitarno-technicznym oceniono 4. Zgodnie 

z ewidencją 206 obiektów tej grupy jest przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Obiekty podłączone do sieci wodociągowej (289 ustępów) i kanalizacyjnej (281 ustępów) –  to 

całoroczne obiekty ze stałą obsługą, zlokalizowane w budynkach wolnostojących lub zwartej 

zabudowie. W większości obiektów stwierdzono, iż punkty wodne zaopatrzone były w zimną 
i ciepłą wodę, ustępy były utrzymywane czysto, dezynfekowane na bieżąco i zaopatrzone 

w wystarczającą ilość środków czystości (mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku lub 

suszarki do rąk) i preparatów dezynfekcyjnych. Gospodarka odpadami komunalnymi była 

prawidłowa, obiekty posiadały umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmami 

posiadającymi wymagane zezwolenia.  

Ustępy nie podłączone do sieci kanalizacyjnej (19 obiektów) to najczęściej obiekty 

sezonowe, ustawiane w sezonie turystycznym przy plażach, kąpieliskach, szlakach spacerowych 

czy parkach - kabiny firmy „TOI-TOI - Przenośne Systemy Sanitarne” - wyposażone w zbiornik 

na nieczystości płynne oraz w umywalkę ze zbiornikiem na wodę. Do zadań ww. firmy należy 

opróżnianie i dezynfekcja zbiorników na fekalia, mycie i dezynfekcja  kabin oraz zaopatrywanie 

zbiornika w koncentrat sanitarny i uzupełnianie środków czystości.  

W wyniku przeprowadzonych 271 kontroli wydano 11 decyzji administracyjnych, 1 decyzję 
prolongującą termin wcześniej wydanej decyzji oraz 4 zalecenia pokontrolne oraz nałożono 

2 mandaty karne na łączną kwotę 200 zł. 
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Cztery obiekty uznano za złe pod względem sanitarno-technicznym. Z uwagi na stan sanitarny 

wydano zalecenia z terminem natychmiastowej poprawy, a przeprowadzona kontrola 

sprawdzająca wykazała usunięcie uchybień. Natomiast  uchybienia natury technicznej nakazano 

usunąć w określonych, możliwie najkrótszych terminach. W ubiegłym roku – biorąc pod uwagę 
stwierdzone uchybienia w trakcie kontroli z okresu przygotowania do sezonu letniego oraz po 

sezonie -  problemy w tej grupie obiektów były liczebnie analogiczne. 

 

2.2. Dworce autobusowe 

Według ewidencji państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych na terenie 

województwa śląskiego obecnie znajduje się 19 dworców autobusowych. W sezonie letnim 

2014 r. w trakcie 12 kontroli sanitarnych skontrolowano 12 obiektów tej grupy. Ich stan 

sanitarno-techniczny uznano za zadawalający. 

Większość skontrolowanych dworców autobusowych jest wyposażona w poczekalnie dla 

podróżnych, wystarczającą ilość koszy na odpady komunalne, zadaszone perony oraz posiada 

stałą obsługę firm sprzątających. Teren wokół obiektów utrzymywany jest czysto i nie budzi 

zastrzeżeń. Znajdujące się na terenie dworców ustępy (12 czynnych toalet) są najczęściej 

dzierżawione przez indywidualnych przedsiębiorców i utrzymywane we właściwym stanie 

higieniczno-sanitarnym. 

Jedynie jeden z obiektów tej grupy został oceniony negatywnie ze względu na stwierdzone 

nieprawidłowości w dworcowej toalecie, w związku z którymi nałożono mandat, wydano 

zalecenia doraźne oraz wydano decyzję administracyjną.  W ubiegłym sezonie wszystkie dworce 

autobusowe były ocenione pozytywnie. 

 

2.3. Przystanki autobusowe 

W ewidencji ppis województwa śląskiego znajduje się 557 przystanków autobusowych, 

natomiast kontrolą objęto 638 obiektów (część obiektów nie jest objętych ewidencją ppis).  Stan 

utrzymania przystanków (teren wokół utwardzony, wiaty utrzymana w czystości, rozstawione 

kosze na śmieci) określono w większości na poziomie dobrym i dostatecznym. Są to jednak 

obiekty często dewastowane, a sprzątanie ich ogranicza się głównie do wywozu odpadów.  

W wyniku przeprowadzonych 118 kontroli wydano - analogicznie do sytuacji w roku 

ubiegłym - jedno zalecenie pokontrolne. W tej grupie obiektów nie wydano żadnej decyzji oraz 

nie nałożono żadnych mandatów karnych. 

 

2.4. Dworce PKP 

Zgodnie z ewidencją państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w granicach 

województwa śląskiego aktualnie znajduje się 48 dworców. Skontrolowano 22 obiekty tej 

grupy, spośród których  4 oceniono negatywnie pod względem stanu sanitarno-technicznego.  

Budynki dworcowe w dalszym ciągu są najczęściej stare, wyeksploatowane, 

nieremontowane i nieunowocześniane. Wiele obiektów nadal było nieczynnych w związku 

z zamknięciem kas i poczekalni. Obiekty te często nie posiadają sanitariatów (toalety na terenie 

18 dworców),  

         W wyniku przeprowadzonych 31 kontroli wydano jedno zalecenie pokontrolne oraz jedną 
decyzję umarzającą wszczęte  postępowanie administracyjne z powodu wyłączenia 

z eksploatacji budynku  dworca w Poraju (oceniony negatywnie). 

Jako złe pod względem technicznym i sanitarno – technicznym oceniono również: 
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- Dworzec Kolejowy w Chorzowie Batorym -  brak możliwości wyegzekwowania wykonania 

obowiązku wydanej w 2008 r. decyzji, dotyczącej naprawy tunelu. Strona zobowiązana - PKP 

Polskie Linie Kolejowe SA - uzasadniła brak możliwości terminowej realizacji decyzji, 

wyłączeniem z dotychczasowego projektu modernizacji odcinka kolejowego, obejmującego 

tunel i przekwalifikowaniem go do projektu „Budowa połączenia kolejowego MPL KATOWICE 

w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej”. Podczas przeprowadzonej w b.r. kontroli 

obiektu, strona zobowiązana, poinformowała o pozyskaniu dodatkowych funduszy, które 

prawdopodobnie umożliwią realizację projektu w 2014 roku, a tym samym wykonanie decyzji. 

Zakład Linii Kolejowych wykonuje na bieżąco drobne prace konserwatorskie, mające na celu 

poprawę wizerunku przejścia dla podróżnych. 

- Dworzec PKP w Gliwicach - gdzie toczy się  postępowanie administracyjne w związku 

z decyzjami wydanymi w latach ubiegłych. doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-

technicznego ścian i sufitów w holach głównych dworca PKP ( termin 31.12.2014r.).  

- Dworzec w Raciborzu – gdzie pozostaje niewykonana w całości decyzja nakazująca 

przeprowadzenie remontu wiat  

 

2.5. Przystanki PKP 

Zgodnie z ewidencją państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych w granicach 

województwa śląskiego znajduje się 117 przystanków kolejowych. Skontrolowano 72 obiekty, 

spośród których 6 zostało ocenionych negatywnie pod względem sanitarno-technicznym.  

W wyniku przeprowadzonych 75 kontroli wydano 4 decyzje administracyjne, 6 zaleceń 
pokontrolnych i nałożono 1 mandat na kwotę 100 zł.  

Jako złe ocenione zostały: 

- Przystanek Osobowy  Chorzów Miasto - wydana w 2013 r. decyzja administracyjna 

dotycząca naprawy drzwi wejściowych do budynku, nie została wykonana.  

W związku z rozwiązaniem umowy najmu budynku z dotychczasowym dzierżawcą oraz 

koniecznością wygaszenia przedmiotowej decyzji w 2014 r., w wyniku przeprowadzonej 

kontroli, decyzję wydano ponownie, na nowy podmiot odpowiedzialny - PKP Oddział 

Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach z terminem realizacji do dnia 30.09.2014 r. 

W wyniku przeprowadzonej w czerwcu kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – techniczny 

obiektu uległ dalszemu pogorszeniu, czego następstwem było wydanie kolejnej decyzji 

dotyczącej odnowienia ścian i sufitu w tunelu prowadzącym na peron na drugi podmiot 

odpowiedzialny - P.K.P PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach,  

z terminem realizacji do dnia 30.09.2014 r. 

- Przystanki kolejowe w powiecie raciborskim oceniane są równie źle jak w latach poprzednich. 

Przyczyną takiego stanu jest skomplikowana struktura PKP oraz słabe umocowania  prawne 

inspekcji  w tym obszarze. Bieżąca kontrola wybranych stacji i przystanków PKP wykazała 

naruszenia w utrzymaniu obiektów tj. terenu peronów, zieleni, międzytorzy itp. Planuje się 
przeprowadzenie kontroli sprawdzającej. Pozostaje niewykonana w całości decyzja nakazująca 

przeprowadzenie remontu wiat w Raciborzu, Kuźni Raciborskiej i Szymocicach. Kolejny termin 

wykonania obowiązku to 31.08.2015. 

 

2.6. Przystanie żeglugi śródlądowej  

       - brak obiektów 
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2.7.  Przystanie jednostek pływających, rekreacyjnych i sportowych 

           Jedyny na terenie woj. śląskiego obiekt należący do PPIS w Rybniku został w trakcie 

sezonu raz skontrolowany, a jego stan sanitarno-techniczny i sanitarno-porządkowy nie budził 

zastrzeżeń. 

 

2.8. Parkingi  

Na terenie województwa śląskiego w tegorocznym sezonie letnim ppis skontrolowali 89 

spośród 144 posiadanych w ewidencjach parkingów miejskich oraz parkingów i  postojów 
leśnych, przeprowadzając 91 kontroli sanitarnych. 

Większość skontrolowanych parkingów miejskich to obiekty zagospodarowane - 

zorganizowane na terenach utwardzonych, ogrodzonych, skanalizowanych, doposażone w kosze 

na śmieci. Odpady komunalne gromadzone są w kontenerach lub pojemnikach przeznaczonych 

do tego celu, a ich odbiorem zajmują się uprawnione firmy. Część parkingów (38) wyposażona 

jest w sanitariaty ogólnodostępne, jednak większość (49) jest zlokalizowana przy różnego typu 

obiektach (hotele, restauracje, stacje paliw, instytucje publiczne), gdzie istnieje możliwość 
skorzystania z ogólnodostępnych sanitariatów. 

Parkingi i postoje leśne to tereny posiadające całkowicie lub częściowo utwardzone 

miejsca postojowe, najczęściej bez zaplecza sanitarnego i  doprowadzenia wody bieżącej (32), 

wyposażone jedynie w pojemniki lub kontenery na odpady komunalne. Do zagospodarowanych 

obiektów tego typu należą parkingi udostępniane przy punktach gastronomiczno-noclegowych 

i stacjach paliw, posiadające węzeł sanitarny oraz dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody (25).  

Stan techniczno-sanitarny i porządkowy skontrolowanych parkingów oceniono w większości 

jako dobry bądź dostateczny.  Skontrolowane parkingi leśne zlokalizowane przy ośrodkach 

wypoczynkowych i na szlakach turystycznych, w większości utrzymane były w dobrym stanie 

porządkowym.  

Większość skontrolowanych parkingów (91 kontroli) wyposażona była w dostateczną 
liczbę koszy oraz zbiorczych kontenerów na odpady komunalne, a przyległe tereny były 

wykoszone i utrzymane w należytym stanie sanitarno-porządkowym.  

Jako zły oceniono  jeden parking strzeżony na terenie Bytomia, którego właścicielowi  

w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję nakazującą: zapewnić 
gładkie, łatwo zmywalne powierzchnie podłóg w pomieszczeniu stróża i WC oraz odnowić 
ściany i sufity w tych pomieszczeniach.  

2. 9. Stacje paliw 

Ewidencje ppis zawierają 449 tego typu obiektów, spośród których 431 posiada 

ogólnodostępne toalety. W sezonie letnim  przeprowadzono  146 kontroli sanitarnych w 143 

obiektach tej grupy. Na stacjach paliw prowadzony jest monitoring stanu sanitarnego, 

zapewnione są środki higieniczne i czystości, bieżąca ciepła i zimna woda, obiekty wyposażone 

są w kosze na odpadki. Teren wokół dystrybutorów utrzymywany jest czysto.  

        W wyniku kontroli wydano 3 decyzje administracyjne. Jako złe pod względem sanitarno-

technicznym oceniono 2 obiekty: 

- Stacji Paliw w Miedźnie – gdzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie sanitarno-

technicznym. Uchybienie dotyczyło złego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów 

we wszystkich pomieszczeniach budynku Stacji Paliw,  w związku z powyższym wydano 

decyzję  administracyjną z terminem wykonania   do dnia 30.09.2014 r. 

- Stacja Paliw w Żywcu – gdzie w czasie kontroli stwierdzono brudne ściany w ciągu 

komunikacyjnym na zapleczu obiektu oraz w przedsionku toalet ogólnodostępnych. Usterki 
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nakazano usunąć w terminie do 31 maja 2014 r. Kontrola sprawdzająca wykazała, że zalecenia 

decyzji zostały wykonane.  

 

2. 10. Środki transportu publicznego 

Ewidencje państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych nie ujmują obiektów tej 

grupy, mimo to skontrolowano 337 takich obiektów, t. j.: autobusy komunikacji miejskiej (104), 

autobusy międzymiastowe i podmiejskie (59), autokary turystyczne (27), tramwaje (66),  pociągi 

dalekobieżne (17), pociągi podmiejskie (45), a także prywatne taksówki (19).  

W trakcie minionego sezonu letniego 2014 r. przeprowadzono 213 kontroli sanitarnych, 

w trakcie których niemal wszystkie skontrolowane środki transportu oceniono pozytywnie.  

Jedynie w grupie autobusów turystycznych nałożono jedną decyzję administracyjną nakazującą 
odnowienie zniszczonych powierzchni części zagłówkowej siedzeń, zapewniając ich 

zmywalność (w terminie do 30.11.2014 r)., a w grupie autobusów podmiejskich, tramwajów  

i pociągów podmiejskich wydano po jednym zaleceniu (utrzymywania na bieżąco wszystkich 

środków transportu w prawidłowym stanie sanitarno-higienicznym). Za zaniedbania natury 

sanitarno-higienicznej  nałożono 2 mandaty karne (w grupie autobusów podmiejskich 

i tramwajów) na łączną kwotę 200 zł.  
 

2. 11. Obiekty noclegowe całoroczne  

Województwo śląskie posiada bardzo zróżnicowaną bazę noclegową, której największe 

zagęszczenie występuje w rejonie południowym obejmującym Beskid Żywiecki i Śląski, 

na terenie działania  PPIS w Cieszynie (184), Żywcu (141) i Bielsku-Białej (108 obiektów). 

W regionie środkowym większe skupiska bazy noclegowej całorocznej posiadają pod nadzorem 

PPIS w Bytomiu (56), Gliwicach (52), Częstochowie (49), Katowicach (44) i Tychach (44). 

Ewidencje wszystkich ppis woj. śląskiego zawierają 893 obiekty bazy noclegowej 

całorocznej, z których w trakcie sezonu letniego 2014 r. skontrolowano 484.  

Bazę noclegową całoroczną stanowią hotele i motele, jak również dostępne przez cały rok: 

pensjonaty, ośrodki wczasowe i wczasowo-turystyczne, pokoje gościnne, zajazdy, domy 
wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe i konferencyjne, hotele asystenckie i pracownicze, 
schroniska młodzieżowe, studenckie bazy turystyczne oraz odpowiednio przystosowane 
domki kempingowe. Liczba zewidencjonowanych obiektów noclegowych całorocznych 

od ubiegłego roku  wzrosła z 850  obiektów w roku 2013 do 893 obiektów w sezonie letnim 

2014 r.  

W tegorocznym sezonie letnim w grupie obiektów całorocznych skontrolowano 142 hotele, 

3 motele, 60 pokoi gościnnych, 11 schronisk turystycznych oraz 268 innego typu obiektów, 

Przeprowadzono ogółem 542 kontrole, w związku z którymi 15 obiektów (w tym 2 hotele) 

oceniono jako złe pod względem sanitarno-technicznym.  

W przeważającej większości, stan sanitarny i techniczny obiektów noclegowych oceniony 

został jako dobry. Obiekty tej grupy posiadają umowy na odbiór odpadów 

z wyspecjalizowanymi firmami, a nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej. 

Obiekty wyposażone są w sprzęt i środki do utrzymania czystości i dezynfekcji przechowywane 

w wydzielonym miejscu lub pomieszczeniu. W części obiektów bielizna prana jest we własnym 

zakresie, natomiast pozostałe zlecają usługi pralniom zewnętrznym. Teren wokół obiektów jest 

uporządkowany i zagospodarowany. Pokoje gościnne sprzątane są systematycznie, sanitariaty 

dezynfekowane na bieżąco, a postępowanie z bielizną czystą i brudną prawidłowe.  



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

Ocena stanu sanitarnego w trakcie sezonu letniego 2014r. miejscowości, obiektów i tras 
turystycznych nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie 

województwa śląskiego  
 

 9 

 

Wiele obiektów tej grupy świadczy usługi o wysokim standardzie. Hotele i motele były 

przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, windy) oraz posiadały własne sale 

konferencyjne, sauny, gabinety odnowy biologicznej. Regularnie prowadzone są w nich prace 

remontowe celem podwyższenia standardu świadczonych usług. 

W hotelach przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu. W wyznaczonych miejscach 

umieszczone są odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia 

wyrobów tytoniowych. W niektórych obiektach wydzielone są miejsca, piętra lub pokoje 

dla osób palących.  

Jako obiekty o najniższym standardzie oceniono schroniska, w których dzierżawcy mają 
problem z uzyskaniem zezwoleń oraz środków na ich remonty i modernizację. 
        Działalność kontrolno-represyjna w tej grupie obiektów obejmowała wydanie 14 decyzji 

administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, 5 decyzji prolongujących 

terminy wykonania wcześniejszych nakazów, 2  zaleceń pokontrolnych oraz nałożenie 

3 mandatów karnych na łączną  kwotę 500 zł.  

W czasie kontroli sanitarnych zły stan sanitarny i techniczny stwierdzono w 15-u obiektach. 

Stwierdzone w obiektach nieprawidłowości dotyczyły najczęściej: doprowadzenia 

do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w korytarzach, pomieszczeniach 

mieszkalnych, łazienkach oraz magazynach bielizny czystej i środków czystości, doprowadzenia 

do należytego stanu sanitarno-technicznego wykładzin podłogowych w korytarzach oraz 

pokojach mieszkalnych, zapewnienia sprawności wentylacji wyciągowej w węzłach sanitarnych, 

zapewnienia właściwych warunków przechowywania bielizny pościelowej w obiekcie.  

 

3. 12. Obiekty noclegowe sezonowe 

Na terenie województwa śląskiego znajduje się 114 sezonowych obiektów noclegowych, 

takich jak: ośrodki wypoczynkowe (85), pola namiotowe (16), domki kempingowe (5) i inne (8), 

z których ppis województwa śląskiego skontrolowali 66  przeprowadzając 71 kontroli 

sanitarnych.  

Negatywnie pod względem stanu technicznego oceniono 2 ośrodki wypoczynkowe z terenu 

działania PPIS w Cieszynie, z których na jeden została wydana decyzja administracyjna 

nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień natury sanitarno-technicznej.   

     

 
 
3. 13. Agroturystyka 

Ewidencje ppis obejmują 151 gospodarstw agroturystycznych, z których w trakcie 

trwania sezonu letniego  2014 r. skontrolowano 60 obiektów. 

Wszystkie obiekty skontrolowane w trakcie 61 kontroli sanitarnych zostały ocenione 

pozytywnie.  

 

3.14. Obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe (stadiony, boiska, parki, zieleńce, piaskownice) 

W sezonie letnim 2014 r. ewidencje państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych 

województwa śląskiego liczyły 1623 obiekty rekreacyjno-wypoczynkowych (w tym jeden pod 

nadzorem ŚPWIS), w tym 1162 piaskownice. Zapewniony dostęp do toalet stwierdzono w 650 

obiektach. Łącznie skontrolowano 793 obiektów - przeprowadzając 439 kontroli sanitarnych.  
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Jako złe pod względem sanitarnym i technicznym oceniono ogółem 10 obiektów (PPIS 

w Gliwicach, PPIS w Jaworznie, PPIS w Raciborzu, PPIS w Rudzie Śl., PPIS w Wodzisławiu 

Śl.), z czego 1 to piaskownica. Wydano10 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie 

stwierdzonych uchybień i 3 decyzje prolongujące termin wykonania wcześniej wydanych 

nakazów. Ponadto wydano na 6 obiektów  zalecania pokontrolne  oraz za zaniedbania sanitarno-

porządkowe nałożono 1 mandat karny na kwotę 200 zł  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

- złego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w toaletach, holu, magazynie sprzętu 

sportowego oraz szatniach;  

- złego stanu sanitarnego szatni w sali gimnastycznej; 

- złego stanu sanitarno-technicznego wykładziny PCV w magazynie sprzętu sportowego 

oraz holu;  

- zawilgoceń na suficie w łaźni;  

- braku oznakowania obiektu o zakazie palenia; 

- braku ciepłej wody we wszystkich umywalkach w toaletach.  

 

3. 16. Plaże 
 
Ewidencje ppis obejmują 16 plaż. Wszystkie plaże wyposażone są w kosze na odpady 

oraz posiadają dostęp do toalet. W tegorocznym sezonem letnim skontrolowano 11 obiektów 

tej grupy przeprowadzając 20 kontroli sanitarnych, w wyniku których 2 obiekty zostały ocenione 

jako złe pod względem sanitarno-technicznym, 3 obiektom wydano zalecenia doraźne,  wydano 

1 decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych uchybień oraz 1 decyzję 
prolongującą termin jej wykonania oraz nałożono 1 mandat karny w wysokości 200 zł.  

Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły: 

-  wyposażenia sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w podajnik na ręczniki 

jednorazowego użytku;  

- doprowadzenia do należytego stanu technicznego ławki ;    

- zapewnienia desek sedesowych;  

- zapewnienia odpowiedniej ilości środków higienicznych (mydło w płynie) i podajników na 

papier toaletowy i ręczniki jednorazowe; 

- zapewnienia koszy na odpadki w toaletach. 

 

3.  Podsumowanie działań represyjnych 

W minionym sezonie letnim państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni województwa 

śląskiego przeprowadzili 2091 kontroli sprawdzających stan techniczny i sanitarno-porządkowy 

2965 obiektów (w tym obiektów użyteczności publicznej i środków transportu), w wyniku 

czego:  

� wydano 47 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień (54 

wydano w roku 2013), 

� wydano 11 decyzji prolongujących terminy wykonania zaleceń nakazanych decyzjami 

nałożonymi w obecnym roku lub w poprzednich latach (w roku 2013 wydano 23 decyzje 

prolongujące),   

� w 27 obiektach, w wyniku przeprowadzonych kontroli, wydano zalecenia doraźne 

nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości (w 18 obiektach w roku 2013), 
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� za niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy nałożono 11 mandatów karnych na łączną kwotę 
1.450 zł (13 mandatów na kwotę 2.600 zł w roku 2013).  
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Wykres 1. Porównanie procentów  ilości wydanych decyzji administracyjnych w poszczególnych 

grupach obiektów w stosunku do ilości obiektów skontrolowanych w sezonie letnim  2013 r. 

i 2014 r. (w nawiasach podano liczbę wydanych decyzji administracyjnych) 

 

Przedstawiony powyżej wykres porównawczy (wykres nr 1) ukazuje, iż grupą obiektów 

w której – w porównaniu do ilości obiektów skontrolowanych w danej grupie - w minionym 

sezonie letnim stwierdzono najwięcej nieprawidłowości, których usunięcie wymagało nakazów 

decyzji, były plaże (9,1 %) oraz grupa dworców autobusowych (8,3 %).  

Podobnie jak w roku 2013, w minionym sezonie letnim, liczbowo najwięcej decyzji 

administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości wydano w grupach: 

obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych (10) oraz obiektów noclegowych całorocznych (14). 

Stwierdzone uchybienia najczęściej dotyczyły ich nieodpowiedniego stanu sanitarno-

technicznego.  

W grupie dworców PKP w obecnym sezonie letnim podobnie jednak jak w roku 2013 

ta sama ilość obiektów (4) została ocenionych jako zła pod względem sanitarno-technicznym – 

gdyż nadal na wielu z nich ciążą nie wykonane decyzje administracyjne z lat ubiegłych. 

Ilość decyzji wydanych w poszczególnych grupach obiektów na przestrzeni ostatnich lat 

wykazuje tendencję malejącą – z 96 decyzji (60 decyzji administracyjnych oraz 36 decyzji 

prolongujących) w sezonie letnim 2012 r., 77 decyzji (54 decyzji administracyjnych oraz 23 

decyzje prolongujące) w roku 2013, do 58 decyzji w roku 2014 (47 decyzji administracyjnych 

oraz 11 decyzji prolongujących). 

 Znaczną poprawę stanu sanitarno-technicznego zaobserwowano w grupie obiektów 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Natomiast w grupie przystanków PKP oraz obiektów 
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noclegowych całorocznych dość znacznie wzrosła – w porównaniu z sezonem ubiegłorocznym - 

ilość obiektów ocenionych jako złe.  Zależności te ukazuje poniższy wykres nr 2.  
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Wykres 2. Liczba obiektów ocenionych jako złe pod względem sanitarnym w poszczególnych 

grupach obiektów w sezonie letnim 2013 r. i 2014 r. 
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 Wykres 3. Liczba  nałożonych mandatów w poszczególnych grupach obiektów w sezonie letnim 

2013 r. i 2014 r.  
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W sezonie letnim 2014 r. państwowi inspektorzy sanitarni województwa śląskiego nałożyli 

11 mandatów karnych (na łączną kwotę 1.450 zł) – nieco mniej niż w roku 2013, w którym 

nałożono 13 mandatów karnych (na kwotę 2.600 zł). 

         W ogólnym rozrachunku stwierdzono, iż większość skontrolowanych obiektów była 

przygotowana do sezonu letniego. Systematycznie wzrasta estetyka miejscowości turystycznych, 

a służby komunalne na bieżąco dbają o stan czystości tras turystycznych i wsi letniskowych 

(w tym znajdujących się przy nich przystanków autobusowych). Pewne zastrzeżenia budzi baza 

noclegowa całoroczna, w których obiektami o bardzo niskim standardzie są schroniska PTTK, 

w których dzierżawcy mają problem z uzyskaniem zezwoleń oraz środków na ich remonty 

i modernizację. Nadal najgorzej ocenianą są dworce i przystanki PKP  – uznane za obiekty 

utrzymane w najgorszym stanie sanitarnym, czego przyczyną jest skomplikowana struktura PKP 

oraz jej niedoinwestowanie. W trakcie prowadzonych kontroli obiektów, nie stwierdzono 

uchybień stwarzających ryzyko utraty zdrowia i życia. 
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