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Nr

przeprowadzonej przez...... hw.Yp,'.:
:...

...CÓAóŻ.4;'

,

(yfu<l,1 nazwisko, spmowtsko słhzbcrwa. nr upoważnienia do
.... (ji/rn /. dt:^AC.

S.ęJc d- ■ ■

aw ..

>rvĄ

'SJSsżHz

kd.ite^. «m.

pracownika (-ów)
upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kołobrzegu
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 201 I r. Nr 212. poz. 1263). w związku art. 67 § I oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czei-wca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, zpóźn. zin.).

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1. Zakląd/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks)
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1.4. Kierujący zaklądem/obicktem kontrolowanym: S/mą ł nazw isko stanów tskoi
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1.5. Przedstawicie! zakladu/obicktu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę
*

...h.yx.j.x
1.6. Inne osoby w'obecnosci. których przeprowadzono kontrolę
*
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:...... ................................AO.......... ........
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HI. WYNIKI KONTROLI:
III.l. Informacje o kontrolowanym zakladzie/obiekcie

(stan formalno-prawny, nr ii/j/aw do łśKS. informacje o tocząc ym
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Slronu

Z^

IH.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów
*
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111.4. *Korzystano z wyników badań i pomiarów:

........... ............. . ......................................................................
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111.5. Dokumenty oceniane w trakcie Ijontroli:
............................................................................................................................................................

.................................................................................................

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

Protokół kontroli nr.
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V, Wykaz dokumentów załączonych do protokołu
*
...........................................................

....................................................... ?..../...

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

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt..... nie nałożono/ nałożono
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Protokół został sporządzony ir 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i
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Dokonamj/nie dokonano
**
wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce, kontrolj
*
v
Wydano/nie wydano
** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowy) Inspekcji Sanitarnej doraźne
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **...........................................

Protokół kontroli nr

Data i godz. zakończenia kontroli:
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Łączny czas kontroli:
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(podpis i lub pieczęć strony przedstawiciela kontrolo* anego zakładu)
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu...........................

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 zakladu/obieklu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu ir dokumentację ir siedzibie Stacji.
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