innych
...,:|i5.UM^^.....^^^^
kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)'.

S.ro,,n

' \NSTWOWY PO WIATOWY:

\V

• [NP^^9Stw6:^i:uf ^
tf;l -U 1-68-33

PROTOKÓŁ KONTROLI

(Miejscowość i data)

A^

.f^ I

(imią ' nazwisKO^stanowisko służbowe, nr upo^ażnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

^r„..-...,.pracownika (-ów) —

upoważnionego (-y^i) przez PaństwowegoI^^JiA^^.^^-^.Inspektora SanitarnegoC?C^
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art; 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj.Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67

1 oraz art. 68

1 i 2 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1-ZąWad/obiekt kontrolow^nyl(pelnananva, adres, telefon, faks):

'uL3.E^^.^J..^J^
I.2.tWlaściciel /osoba lub jednostką, organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

nazwai/ imyestor/arsgn zalożycietski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )

zamieszka

siedzib

M

vilnejadresy zamieszkania wszystkich wspólnikowi telefon Ifaks)

^.2Ł.R^O.^.PESEL.

*

1.4 Kierujący zakladem/pbiektąm kontrolowanym: (imię i naz
1.5. Przedstawiciel zakładu/cdbiek^u w obecności, którego przeprowadzono Kontrolę* rmc/n
1.^. Inne osoby y/ obecności, których przeprowadzono kontrole^^m/ę t nazwisko, ewentualnie<.

(I
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
11.1.Data i godzina rozpoczęcia kontroli^..:..W.iut.^r:
11.2.Zakres-przedmiotowy kontroli: .../^^^^^.r...
n

III. WYNIKI KONTROLI:
III.l. Informacje O kontrolowanym Zakładzie/obiekcie (stanformalno-prawny, nr wpisu do KRS. informacje o toczącym
się aktualnie postępowaniu administracyjnego-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych

.'.'•23 LIP.'2015•^ANITARNO-EflDEMIibLOGlCZNEJ
'••ii?Dcdp.'^.' stanowisko służbowe

Protokół kontroli nr

in.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

HL3. Podczas kojntroli do bjitiań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*
HI.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

IH.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

:...:S?vVierdzam zgodność z o^n^
........................pGwtA^GWEJlSTAeJIdata
FlfPTOl wyd I zdn. !3.10.2008tv,',-.c ;:>^- :i,

.Magdat^na Ifejdowska

3

strona..'..z .

Protokół kontroli nr

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które
naYuszono*:

oj-

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

ZZESE.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnosza/nie wnoszę** mwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt.../. nie nałożono/ ^ałożono**
mandat karny ną........
(imię i naŁwisko, ^tanowisko)
w wysokości.....na podstawie art.
(podstawa prawna)

(nr mandatu karnego)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia....nr
Poprawki i uzupełnienia'do protokółu - naniesiono/nie nanie
TACJI
ku(
data

podpis/sla' n ńwis

Protokół kontroli nr

Protokół został sporządzony .w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu
iomówienii^ został podyisanyĄulmówiono podpisania^*.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Data i godz. zakończenia kontroli: V^

czas kontroli:

7

Z-CA KIEROWNIKA

(podpj/s i/lub piecz^ć strony /przedstawiciela kontrolowane^o zakładu)
M
Sekcji Na
^onika Marchtimk.

(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)komrolującej(ych)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
Protokół kontroli sanitarnej otrzymałein (-am) w dniu

KIEROWNIKA
Sp^łka z .o. ws W
•1. Ryai 3. i^^. S-i-42-81
•J •••
(podpis i pieczęć psoby odbierającej protokół)

S7-SOO '.. _CC-c-AVvK

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczą warunków .skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

• w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać ..me do
'• właściwe zakreślić,

TACJI /
LOGIC2NEJ

23 LIP.
[•" I IT.OI wvd. 1 /.dn. IJ.IO.2OO8r. .

Magdalena ^^ejd&w^ka

