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PAŃSTWOWY POWIATOWY
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w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8, 78-100 Kołobrzeg
+M. Od 55 235 54, fax 94 3s

Nr

przeprowadzonej przez...... hw.Yp,'.:
, (yfu<l,1 nazwisko, spmowtsko słhzbcrwa. nr upoważnienia do >rvĄ 
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PROTOKÓŁ KONTROLI

'SJSsżHz 
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.).

...CÓAóŻ.4;'

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
1.1. Zakląd/obiekt kontrolowany: (pełna nazwa, adres, telefon, faks) ~

.... L'.l .Ci .f. Z-te ff'.f. ....kC... faxt&XJ. !,r....... Rfi .<  i (ffia j-.-ii.Ai .< Ć............

1.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: 
...... /.li . ‘id,....!. .0.-( ■!. <?. & źń .(...J... d. ■.............5/x... ZzZć? uZ.. Zr.-; .6 !........ i .j. Łi .3.  
.....&.................................................... 1 1..........................y...>..............

(irnu) i nazwisku pełna nazw-) inwestor organ założycielski u- przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )

(adres zamieszkania udres siedziby b przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników telefon faks }

1.3. NIP.O1t:.C?.(2.:$. -<12....REGON.33-^A..5>.f............. . PESEL...........i.... ....................
1.4. Kierujący zaklądem/obicktem kontrolowanym: S/mą ł nazw isko stanów tskoi

.. .....7.s.h¥L:...............................................................................
1.5. Przedstawicie! zakladu/obicktu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę*
...h.yx.j.x

1.6. Inne osoby w'obecnosci. których przeprowadzono kontrolę* / mzuv.vAtf riuWd/M' adres).

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI
11.1.  Data i godzina rozpoczęcia kontroli:...... ................................AO......... . ........
IL2. Zakres przedmiotowy koiitroli:

Tpi. 13 „... Ayid.. .cZ.ęzct.Lc... .<z/WzżA -. h.'. .
!y. Ł ... .s./. x j. ....d^....2.(.Q.i. sdid. //. eptf.... j.'z if... j.

HI. WYNIKI KONTROLI:
III.l. Informacje o kontrolowanym zakladzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr ii/j/aw do łśKS. informacje o tocząc ym 
ste aktualnie postępowaniu administracyinegn-egzekiicyinytii ir stosunku do kontrolowanego podmiotu, itrlormacje dotycpice ustaleń pukonlrulinch 
innych kontroli legalność działania, inne inforqiacte istotne dla ustulefi kontroli. itp.)\f^yX?y.(?hlj(X(yiyór"l4,ćl...,.J(fćX^kd.7'.i3ę.(.............. 
.. ĆLI.D. A 6?.....ń.żłi.ir.^. Ą. ...U,CM itblL<h..,. .^. f.i...n z^./zA2(lf..... LłTżiAzsdi......... ..........

iZ..... 7. .?x... 125 K ... £7.6.u ..
.).. ..J....G. rrr.9. k<.>. MX......... tZti j. .A&c.

..... .......... ^./.(ót.4. aA. .!.... .... 7f<(Jk



Protokół kontroli nr Z^Slronu

IH.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*
................................... ..............................................................
111.4. Korzystano  z wyników badań i pomiarów:*
........... ............. . ......................................................................
.................................................. .a............................................
111.5. Dokumenty oceniane w trakcie Ijontroli:
............................................................................................................................................................

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

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



Protokół kontroli nr. Strona .

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*'
mandat karny na.......................................................................................................................................

(iHH^ i Hit“H'lsk(}, SKiffGM i.\kO) 

........................................... w wysokości........................ na podstawie art...............................................
(nr IłJjttdilHł kiftWPfV li pmuiitłr

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.................. nr......................

Popraw ki i uzupełnienia do protokołu - naniesioncdnie^iiuuesiono* * ...............................................

(podać owner strony protokołu, określeniu Itth \\yru~v błędne / ft', który te zastępuj f

Protokół został sporządzony ir 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i 
omówieniu zostałpodpisaii\j'odmówiono podpisania**.
fl'przypadku mlmdwy"podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

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 **...........................................



Strona JProtokół kontroli nr

Data i godz. zakończenia kontroli: Łączny czas kontroli: '.... J

(podpis i lub pieczęć strony przedstawiciela kontrolo* * anego zakładu)

* - u -przypadku odptni icdzi wgfl/m nei należy \ipt.\ać „nie (totyczv
* *- u /i/.srnre zakreślić

ASYSTENT
MF AWSTSNT w Sekcp Hg.eny KomunalnejwSeSiKi^v «omunalnej ’’ iK^^pldt,™!°3,cznei

Powiatgtye , alt-Epidem. '‘Myj ./xft

(podpis osób obecnych podczas kontroli) mgr (osóh)kruitr

er niz.

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.


