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/•nMOV’ S\M'1ARNV.
Pieczęc państwowego inspektora sanitarnego
\ -sv»:;. ."A luO Kotobrz'*?

PROTOKÓŁ KONTROLI

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 1 r. Nr212. poz. 1263), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca I960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98,poz 1071, z późn. zin.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU
Ll^^Zakljiłd/obięjct ^ontrolowilliy; (pełnayuzwa. adres, telefon. ,/ijkyj ' , 

ty j

l.2^Wiaśeicid  /^ob^ lub jednostki organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań: 

r £; 4 W................................ ................................ ,ż.....................J........ Z....................... .......
( urnę i nazwisko > pełna nazwa, inw estor organ zaloiycielskt.W przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników )

(adres zamieszkania adres siedziby u przypadku spółki cywilnej ijjlress zamieszkania wszystkich wspólników telefon / faks)

1.3. Niió../.ń.Zż'.7.z?ńr:Z.r'....„. REGONj.K&>J.$.r................ pesel.......... .... ... ............
1.^ Kief+ijący zakladeiu/^J)icktem^ontrol^»vanym  ’ fi/mę i narw/sfo. Mmii tsko)

.................................Zr.............................  'J...........................................................................................................................................................
Ij5. Pr^edst^vici^l zakladu^pbjcktu w.pbccuyści, którego przeprowadzono kontrolę* tancuicueknstisMakn)

I.ó.Inneosoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę*^- z eiteniualnic adres)
A.'J '.'n y

II. INFORMACJE DO TYCZĄCE KONTROLI 
ILL Data i godzina rozpoczęcia kontroli: ....r.J...
II.jŁ.  Zakres przedmiotowy kontroli:.......... .........

.....

r.f..... jf*Sz.'2.'ż JZi....

III. WYNIKI KONTROLI:
ULI. Informacje o kontrolowanym zakladzie/obiekcie (stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS. inforinacic <> tocziicini

i l • >1
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I1I.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*; 
.................... ............................

111,3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki - nr protokołu/ów*
................ ......................................................
HI.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
//.. .u-. i.;.oj. dz •;?.h. di ?... i.(.‘x

$/,

.{/

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: 
....

m-.'.
■■rn...............a......

^j9Żyż’'ź^i'2 "jó
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./A 2:.-.?:: 
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IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które 
naruszono*: q /

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

i
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V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu* 
/i. p 

............................................................................................................ ’ ■'■■■■■■■■'-j""y

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

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt..... nie nałożono/ nałożono"’*
mandat kamy na........................................................................................................ ..... .......... „’7......................

tmuą i riŁizwisko. itanou iskof 

............................................... w wysokości...........................na podstawie art...................................................
frW’ ttiiifidalil karnego} (podstawa praw nai

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

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesiono/nic naniesiono** ............................ ......................

/ podać numer strony protokołu okieśłemu lub wyrazy błędne t te które fc zastopują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i 
omówieniu zostałpodpisanrfodmówiono podpisania**.
IPprzypadku d(17nowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**
Wydano/nic wydajio** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne 
zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **..............................................
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Data i gudz. zakończenia kontroli: ..... L:jczii> czas kontroli: .^z..<?.k,<;<-.k<J

MIRÓW MK
I )ZI AŁ b^ftBORATOR 10 M 

KierowMk d s Jakości

ngr inż. Bedta Czechowicz

fpodpi.s i hih Afrrj/n przedstaw laeln kontr/dawanego zakładu)

MŁ ASYSTENT
w Sekcji Higieny Komunalnej ASYST E NT

PaWHtowe^Stacj£StaiiL'Epidein. w Sek-i' H,s Komuna-aj
Powiatowej StajZ6.-jgyno-5pider-i otogicaiej

fpodpis osóh oK'< nvch podezas kontroli) fpudpis i lldf pit£ ci'ć J^OłllCrS
i

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu Oh./Z. tM.

S
Wxj;< 
oratorium 
d 's Jnkośei

< Czechow icz

(podpis i pieczęć osobę odbierającej proiokóh

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 zakladuiohiektu ir czasie i miejscu trwania kontroli
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu ir dokumentację u- siedzibie Stacji.

- u przypadku odpow u'dzt nc^atyunei /?hA'-p h/jmc/u ../!«• dotytzr 
*- u A/.<cnt u* zakreślić


