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PAŃSTWOWY WOJEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY

WBYDGOSZCZY
85-03l Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
tel. 376-18-00, tel./fax 345-98-40

PRoToKÓr roNrRoLI

Nr 3.p-fJ:{ H.K|..?,a.l.*. .hl.;.ę.kg...Nięsxałł. k*....!..eL.&ąz
przeprowad zonej ptzez..ę[żbi.e..k..Sr*.d.*i.ą.K.;...* ą!T:;;T:e!(!r.r...*ru.*eni.ę.fitr
Ą.€ l l ?,),, ?#_ł§ $, l:iffift W:::TY;ź{ {łw:a!JT{:ł7T*:::::?
(.nr..*pexaŹni.enń....ł..1.43r..) ....... ... pracownika (ów)
upowaZirionego(-ych) przęz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitamego w Bydgoszczy.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. l i art, 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej(Dz.U.z2}llr.Nr2l2,poz.l263),wzwiązkuzart.67§lorazart.68§li§2ustawyzdnia14cze§Nca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2000r. nr 98, poz. l07l, zpóźn. zm.).

1.1. Zak|adJObiekt kontrOlOw ĄIlYi (pełna nazwa. adres, telefon. faks)

D.ę.r.,,...Ęp.nnę.f*.|.....§np§.ć.ęi.ńJ..i-."..łi]e-[ti_ip{...Ni.ę.§. *.W.*?".

I.2_. WłaścicieVgsoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialnaza pIz^estrzeganie wymagań:
..A.nę.Ł*....R5.§.e+.e .K*..:..*.ę.ix.c..ł.k_Ł -..'rt y.i._t*+".i_..§P.S.......

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANE GO ZAKLADU/ OBIEKTU
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Protokół kontroli *hl.N!.q.ąoł2: strona ?.., .ł,..

III.2. Wyposażenie uĘte podczas kontroli*:

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych
c'....-.'_-

pobrano próbki - nr protokołr/ów*

III.4. Korrystano* z rvyników badań i pomiarów:
----

'. i.,..,.. a-. r ! r. i;....."......;. ...

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*:

VI. Uwagi izastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.
Woos"g/rle *roo§J* uwagi i zastrzeżęnia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

YII. Za stwierdzone nieprawidlowości wymienione w protokole w pkt. ...{nie nałożonoĄnałozono**
mandat kamy na

(imię i nazwisko, stanowisko)

,d;;:;;;;,;,;;;;; "", w wysokości ",=_="""", na podstawie art,
(pońnwa prawna)

upowaznienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nr -::::=.
poprawki i uzupelnienia do protokołu - naniesiono/nie naniesionot

(podać: numer strony protokołu, okreśIenia lub vyrazy błędne i te, które je zastępują)

Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i
omówieniu zo stał)plĘls anylPdmówio no p o dp is ania * *.

W przypadku odmowy podpisania protokolylależy wpisać powód odmowy podpisania protokołu
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Protokółkontroli * 3,*lN,H,Ę,2o/z st,onu,L,,,k"

Dokonano/nie dokonano** wpisu w ksią,zce kontroli sanitarnej i|ksiFce kontrot*F

Wydan{9!93aydaul*napodstawie art. 31.§.1 yrĘ*yo PaństŃowej_Inspekcji Sanitarnej dotńne

zaieceniffiagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitamej**

Dom
W

mgr A

(podpis i/lub piecąć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)

Łącznyczas kontrol r, ... lt... h.4

Arvrtent oddziału
i,|adzgrr'nd obbktamł komunahyn
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem Gam) w dniu ..!.r.ę..1.r.k{..?

(podpis i pieczęć osoby odbieĄącej protokoł)

PoUCZENIE: Strona/osoba upowaźniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego Protokołu
może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

I7yniki kontroli doĘcząwąrunków skontrolowąnego zańa&ł/obiektuw czasie i miejscu trwania kontroli.

Sirona na każdym Żtapie postę2lowąnią ma prcMo wgląduw dolrumentacjęw siedzibie Stacji,

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać ,,nie doĘczy"
** - wlńciwe zal<reślić
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