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(Dz, U. z 20}0 r. ]*{r 220 paz. ,LĘ7 _z.lilrfil ; "*iąElco 
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2. Zobowiązanym do usunięcia,srwierdzonych nieprarłidło łlości uył .foffi.,.?*"męĘ. .$Ptł**tą.
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3, Ddatkorryę informacje dstycząe€ stanu faktycznegol

( np. niEprawidłowości, uchybiBnia sanitarne, inne uwagi)

4, Ilłieprawidłow.ośei stwierdeonępodczx kontroli stmowiąn,aruszenie rrastępująey, przepisów:

5, Wlposazenie użyte, podezas kontroli;
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6.,W ezasiekgntroli sanit jdołgąłq/ nię dokpnano* rłrpisu do księki kontroli:
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7. Uwagi i zast7eżeńa,&lerowniką/ przedstawicieta zakładu i€@i.
e*tłi*osi l,eię mllq 2666J65ffier;dzonegB.stanllf,,bktyeanego:

8. Zą stwierdzon§ rlĘrawidłowośei wy_rrrienione w pH .,."","...lC.D ", ni,niejszego pr,CItokofu

( |m ię n az1y t s ko, st anow isko)
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ńrneg, t a s;b*tłaeh prawręłh taktej odmowy_)

9, Czas &rraniakontroli: od .,.....-s.i.P§...".-.ao -..,,, §":§9"""" ,

protokoł niniejszy wraz z nłączni}anrizostał sporządzony w 2 jednobrzrrriącYch egzemPlrzach dla

każdej ze sfrol! anastęlrie po oćezytanill i.omórvioniugo zostałpodpisany, ,

* p.rrrerał" ;e*uiryTJąiisania protokołu nalezy dokorłac odpowiedniej ffiotacji,
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aiłbiWsjpgoprotakńł)

W}łrdki kgrrto.ti doty.ezą rłyłącmi_e *orr$o.lCIłłang8p zeldadu / obiektu
I*Iiniejszy protokół aio noże być bez żg§dy PąóSro$,ęsp Wgjewódatięgo Inspektom §anttanego
w Bydgoszory porllvielany inasĘi,,jak tylko * cdoścl,

*-zazn &właśfue

Protokół,qprawdbono pod vg.el$o§l f_or$alla}@ po dołronaaiu ą5nno§oi .kłntrolnYeh i raUry,ięldzgno l
nie zatwierdegro* wFild tęonfroli na egremplarar protokofu właściwego pań§twoltfiĘgo inspektora

sanit go:
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( daą podpk kieronni*a komorki orgubacyjaej /
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