
DNI OTWARTE NA  STACJI UZDATNIANIA WODY W MŁAWIE W RAMACH KAMPANII             

PN. „PIJMY WODĘ PROSTO Z KRANU”. 

REGULAMIN ZWIEDZANIA STACJI UZDATNIANIA WODY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW, 

KANALIZACJI  I OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WOD-KAN” SP. Z O. O. W MŁAWIE 

1. Stacja Uzdatniania Wody  zlokalizowana w Mławie przy ulicy Padlewskiego 89 

należąca do Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków 

„Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie jest udostępniona do  zwiedzania przez osoby 

Indywidualne  i grupy zorganizowane. 

2. Obiekt może być zwiedzany przez Osoby dorosłe, oraz grupy zorganizowane   

z osobą oprowadzającą, wyznaczoną przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o. o.            

w Mławie;  

3. Grupy zorganizowane pod opieką osoby dorosłej- min.  jeden opiekun na 10 

osób. 

4. Opiekunowie osób niepełnoletnich ponoszą odpowiedzialność za 

zachowanie podopiecznych. 

5. Zwiedzanie obiektu jest bezpłatne. 

6. Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę  oprowadzającą wyznaczoną 

przez  Zakład „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie; 

7. Poruszanie się po wnętrzach obiektu jest dozwolone tylko w obecności osoby 

oprowadzającej z ramienia Zakładu „Wod-Kan” Sp. z o. o. 

8. Zezwolenie na zwiedzanie obiektu wydaje Prezes „Wod-Kan” Sp. z o. o.                  

w Mławie. 

9. Przed rozpoczęciem zwiedzania oprowadzający zapozna uczestników 

wycieczki z podstawowymi zasadami BHP i Ppoż obowiązującymi na terenie 

obiektu. 

10. Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających w tym opiekuna postanowień 

zawartych w regulaminie zwiedzania, upoważnia oprowadzającego do 

natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania. 

NA TERENIE OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ : 

• Urządzenia technologiczne zlokalizowane  na różnych poziomach 

• Urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem 

• Ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń 

SUW  jest obiektem w którym występują następujące zagrożenia: 

• Potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi) 

• Uderzenie , skaleczenie 

• Hałas 

W związku z powyższym zabrania się  zwiedzającym: 

• Dotykania urządzeń  technologicznych 

• Przebywania w miejscach niedozwolonych 

• Wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów 

• Biegania po terenie obiektu 

• Spożywania  w budynkach pokarmów i płynów 

• Wprowadzania zwierząt 



• Niszczenia obiektów i wyposażenia 

• Zaśmiecania terenu oraz wnętrz obiektów 

 

W razie przypadkowego skaleczenia  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 i na 

zewnątrz obiektów. 

 

 

 


