
REGULAMIN ZWIEDZANIA 
STACJI UZDATNIANIA WODY I UJĘCIA WODY 

 
1. Stacja Uzdatniania Wody i pozostałe obiekty służące gospodarce wodnej należące  

do Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  

w Wadowicach przy ul. Zegadłowicza 57 są udostępnione do zwiedzania przez grupy 

zorganizowane. 

2. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 9 lat. 

3. Grupy zwiedzających w wieku do 9 lat nadzorują opiekunowie - min. jeden opiekun na 

10 osób i od 10 do 18 lat min. jeden opiekun na 15 osób. 

4. Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą. 

5. Zezwolenie na zwiedzanie obiektów wydaje Prezes Zarządu Spółki lub osoby przez 

niego upoważnione - na podstawie zgłoszenia (pisemne, telefoniczne, e-mail), którego 

wzór stanowi załącznik nr 1. 

6. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy zgłasza się z aktualną listą uczestników 

oraz oświadczeniem o odpowiedzialności, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

7. Przed rozpoczęciem zwiedzania oprowadzający zapozna uczestników wycieczki  

z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

obowiązującymi na terenie obiektu. 

8. We wszystkich pomieszczeniach należących do Wadowickiego Przedsiębiorstwa  

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obowiązuje zakaz palenia. 

9. Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna, postanowień 

zawartych w regulaminie zwiedzania, upoważnia oprowadzającego do 

natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania. 

 

Na terenie obiektów znajdują się: 

 urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach, 

 urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem, 

 ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń. 

 

Stacja uzdatniania wody jest obiektem, w którym występują następujące zagrożenia: 

 potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, studnie, zbiorniki), 

 uderzenie, skaleczenia (wystające elementy maszyn i urządzeń), 

 hałas (pochodzący od pracujących urządzeń, tj. sprężarki, pompy odśrodkowe), 

 awaryjny kontakt ze środkami chemicznymi. 

 

W związku z powyższym zabrania się zwiedzającym: 

 dotykania urządzeń technologicznych, 

 przebywania w miejscach niedozwolonych, 

 wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, 

 samowolnego oddalania się od grupy, 

 biegania po terenie obiektu, 

 palenia papierosów, 

 wprowadzania zwierząt, 

 zaśmiecania obiektów. 

W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania, należy niezwłocznie zgłosić to 

oprowadzającemu, celem opatrzenia zranionego miejsca. 

 

Należy stosować się do uwag i poleceń oprowadzającego. 

 

Zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się wewnątrz pomieszczeń obiektów. 



REGULAMIN ZWIEDZANIA 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I INNYCH OBIEKTÓW 

ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ŚCIEKOWĄ 
 

1. Oczyszczalnia Ścieków Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o. o. w Wadowicach przy ul. Młyńskiej 110 jest udostępniona do zwiedzania 

przez grupy zorganizowane. 

2. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 11 lat. 

3. Grupy zwiedzających w wieku do lat 18 nadzorują opiekunowie - min. jeden opiekun 

na 15 osób. 

4. Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą. 

5. Zezwolenie na zwiedzanie oczyszczalni wydaje Prezes Zarządu Spółki lub osoby przez 

niego wyznaczone - na podstawie zgłoszenia (pisemne, telefoniczne, e-mail), którego 

wzór stanowi załącznik nr 1. 

6. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy zgłasza się z aktualną listą uczestników 

oraz oświadczeniem o odpowiedzialności, którego wzór stanowi załącznik nr 2. 

7. Przed rozpoczęciem zwiedzania oprowadzający zapozna uczestników wycieczki  

z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 

obowiązującymi na terenie obiektu. 

8. Na terenie Oczyszczalni Ścieków obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

9. Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna, postanowień 

zawartych w regulaminie zwiedzania, upoważnia oprowadzającego do 

natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania. 

 

Na terenie obiektów znajdują się: 

 głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte 

kratami, 

 urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach, 

 zbiornik biogazu, 

 urządzenia zasilane prądem elektrycznym, 

 ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń. 

 

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem, w którym występują następujące zagrożenia: 

• kontakt z materiałem biologicznym (tj. bakterie, wirusy i grzyby, w tym gatunki 

chorobotwórcze) przez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału 

biologicznego (skratki, piasek, urządzenia technologiczne), 

• potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki ścieków), 

• uderzenie, skaleczenia (wystające elementy maszyn i urządzeń), 

• hałas (pochodzący od pracujących urządzeń), 

• awaryjny kontakt z chemikaliami technologicznymi (wapno chlorowane). 

 

W związku z powyższym zabrania się zwiedzającym: 

• dotykania instalacji i urządzeń technologicznych, 

• wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenia przez nie, 

• chodzenia po kratach kanałów ściekowych, 

• przebywania w miejscach niedozwolonych, 

• samowolnego oddalania się od grupy, 

• biegania po terenie obiektu, 

• spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów (w tym żucia 

gum), 

• wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, 



• palenia papierosów, 

• wprowadzania zwierząt, 

• zaśmiecania obiektów. 

 

W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania, należy niezwłocznie zgłosić to 

oprowadzającemu, celem opatrzenia zranionego miejsca. 

 

Należy stosować się do uwag i poleceń oprowadzającego. 

 

Zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się wewnątrz pomieszczeń 

obiektów. 

 

UWAGA!!! 

Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do 

umycia rąk. 


