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Pieczgl pafstwowego inspektora sanitarnego

PROTOKOT TONTROLI

zoy'z

przeprowadzonej przez '::.

;p;;;t"*r;(-;;hj;,'.1p"n,*";;;; p;;iu,o*.go il;;k;";; ili;;*;#T?:;*1,:'-)
Konholg przeprowadzono na podstawie ar1. I i art. 25 ust. 1 ustawy z dtia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji
Sanitanrej (Dz. U. z20ll r. Nr212, poz.l263),w zwiqzku ar1.67 $ | orczart.68 $ I i $ 2 ustawy zdfia14czerwca1960
r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 .).

I" INFORMACJE DOTY CZACE KONTROLOWANEGO
l.l. Zaklad/obiekt kontrolowalt!'. (petna nazwa, atlres, telefon, faks)

ZAKT,ADU/ OBIEKTU
WOJE WODZKI I NS PEK'I. OR,AT

\)1/ Fd}7jINANT{J

. . . . .. . Je.i, J0.0 J 1.80.0 59.00,. ler .860.b9. I r.,. fax.868 S8 A+

fgtoc4avt'4 1<

III. WYNIKI KONTROLI:
I[.1. Informacje o kontrolowanym zakladzielobiekcie gtunformalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczqcym

siq alcttralnie postepowaniu administracyjnego-egzelwcyinym w stosunlcu do konlrolowanego podmiolu, informacje dolyczqce uslalen pokontrolnych

innychkontroli'legalnoitdzia]ania'inneinformacjeiStotnedla

!lll'J; i'i l.'i',': d)0
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III.3. Podczas kontroli nych pobrano pr6bki - ff protokolu/6wx

II

IV. Nieprawidlowo5ci
(-l, naraszonox:
i, l

stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych, kt6re
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VI. s6b uczestniczqcych w kontroli.
Wn gi i zastrzeLenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

Yll. Za stwierdzone nieprawidlowoSci wymienione w protokole w pkt.
mandat karny na .........

nalozono*x

(imiq i nanvisko, stanowisko)

(nr mandatu karnego) (podstawa prawna)

Poprawki i uzupelnienia do protokolu

(podat nttmer strony pr , okreilenia lub wyrazy blqdne i te, kt6reje zastepujq)

nle nanleslono

Protokdl
omdwieni
lV przypadku

zalecenia,i

w 2 jednobrzmiqcych egzemplarTach, a nastppnie po odczytaniu i
iwiono podpissnia**.
protokolu nalety wpisai powdd odmowy podpisania protokolu.

nano** wpisu w ksi42ce kontroli.
na podstawie art.31. $ 1 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitamej doraZne
ki, kt6re wpisano w ksi4Zkg kontroli **

Ir1,PT,'01 rvyd. J z dn 13.10,2008i
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I}iSPEKTORA

u
I I.TASIENNICTWA

(podpis i/lub

(podpis os6b obecnych podczas konh.oli)

z up. wIELKOPOLSKiEGO WOJElVoDZKIEGO

(p o dp i s i / lu b p i e cz qt o s o by (o s 6 b) ko ntr o luj qc ej (y c h) '^ ln

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOI-U PRZEZ STRONE

z up. wr ELKOFfOtSKt EGO VYOJEwoozKtEGo
INSPEJ(IORA IMSIENNICTWA

(podpis i pieczqt

POUCZENIE: Strona/osoba upowaZniona w teminie 7 dni od daty dorgczenia niniejszego protokolu
moZe zglosil zasffzeZenia do ustalef stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczqwarunk1w skontrolowanego zalcladu/obiektu w czasie i miejscu ttwania kontroli.
Strona na kaidym etapie postqpowania ma prawo wglqdu w dokumentacjq w siedzibie Stacji.

* - w przypadk;u odpowiedzi negatywnej nale2y wpisat ,,nie dotyczy"
a4- wlaiciwe zakreilit
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