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I. INFoRMACJE DOTYCZĄCE
I. 1. Zakładlobiekt kontrolowany :

I.2. Właściciel /osoba lub, jed
....... .t rń41 r-t........[^',... l3'

KoNTRoLowANE Go ZAKŁADU/ oBIEKTU
(pełna nanva, adre s, te lefon, Ja ks)

przeprowadzono kontrolę* 1i^ię i naapisko, e1łenttlalnie ddres):

II.INFORMACJED0TVCZĄCEKONTROLI a1,t l \ ^'tII.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: '...........:.l.!.t..,...V..)..,.. ..:*.|.Y..Y'
II.Ż, Zakres przedmiotowy kontroli:
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III. WYNIKI KONTROLI:
ilI. 1. Info rm acj e o kontrolowanym zakładzielo biekcie
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Strona .

I||.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli* :

"łi............'.. ..........'..."''"'

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki _ nr protokołr:/ow*

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:
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kontroli z prawnych, które
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V. Wykaz dokumentów zalączonych do protokolu*
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Data i godz. zakończenia kontroli: "'ł'!"''0')"'
I) \Ą',
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.. ..... ::łiłi. . J:l.Ęy':lł..łi li':il:l l :l "' " " " "'' " "'
(ptodpis i/tub p ie częć strony /przed stalł ic ie !a kon lrolowane pio zakladu)

(podpis osób obecnych podczas konlroli)

t ,ł/

Protokół kontroli n, ..l.{...'...'..
AL

Strona..7.rz.*

Łączny czas kontroli : .....................""'

PrrdncŁote Nr lt,Jd fiasrtłlami''
u|' Bołrnańęka 26
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(podpis i /lub pieczęć osoby(osób) konlroluj ącej (ych)

I

IW
1Ą,

P9UCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu

moŻezgłosió zastrzęŻenia do ustaleń stanu faktycznego'

Wyniki kontroli dotycząwarunków skontrolowanego zakładtt/obiektu w cząsie i miejscu trwanią kontroli'

Sironą na każdym etapie postę1sowanią ma prqwo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji'

DYREKTO-R

(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokól)

' - w przypadku odpowiedzi negatylnej naleĄ tłpisać "nie dotyczy"
* ł - v łaśc iw e za lłre ś li ć
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Protokół kontroli * ... .*1t.. ..... Strona

VI. Uwagi izastrzeżenia osób uczestnicząoych w korrtroli.
Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego: \

..,"/,

Y|I. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. .... nie nałożono/ nałożono*'

mandat karny na .........

(inię i naztuisko, stanovisko)

w wysokości............... na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (pdstała prołłna)

Upowaznienie do nakładania grzywien w drodze mandatu kamego z dnia........ nr .....................

Poprawki i uzupelnienia do protokolu - naniesiono/nie naniesiono**

( podać: nun er strony protokolu, okreśIenia lub wyrazy blędne i te, klóre je zastę1rują )

Protokół został sporzqdzony w 2 jednobrzmiącyclt egzemplarzaclr' a następnie po odcąytaniu
' omówieniu został podpisałry/odmówiono podpisania**.

łv przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód oclmowy podpisania protokolu

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. $1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne
za|ecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w ksiąkę kontroli sanitarnej **
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