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PROTOKOI, KONTROLI

(imig i nazwisko, stanowisko slu2bowe, nr upowainienia do wykorrynuania czynnoici kontrolnych)

pracownika(-6+*) upowaZnionego(-yeh) przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gliwicach
Inspekcji
art. I i art.25 ust. I ustawyz dnia14 marca1985r. o Paristwowej
na podstawie
Kontrolgprzeprowadzono
Kodeksupostqpowania
1i
2
gj.Dz.rJ.z20l5r., poz.1412),
?{t.67 $ l orazart.68 $
w zwi4zku
$
Sanitarnej
administracyjnego.

I. INFORMAC JE D OTYC Z4CE KONTROL OWANEGO Z AK\- ADU/ OBIEKTU
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III. WYNIKI KONTROLI:
ilI.l.

Informacje

o kontrolowanym

zakNadzie/obiekcie

sig aktualnie postgpowaniu administracyjnego-egzekucyjnym
innych kontroli,

legalnoit dzialania, inne informacje istotne dla ustalefi kontroli, itp.)l

F1/PT/01
*yd. 1 z dn. 13.10.2008r.

(stanformalno-prawny,
nr wpisudo KRS,informacje
o roczqcym

w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczqce ustaleri pokontrolnych

protok6r
6
* !l.66., rro7aIS/HK/l
kontroli

III.2. Wyposa2enieuZytepodczaskontrolit:
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III.3. Podczaskontroli do badari laboratoryjnych pobrano pr6bki nr protokolu/6w*

III.4. Korrystano* z wynik6w badaf i pomiar6w:

wyd.I zdn.13.10.2008r
FI/PT/O1

Protok6l
konrroli
n .!ffi-, rro7Ns/Hr?l
6
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III.5. Dokumentyocenianew trakcie kontroli:

IV.

NieprawidlowoSci stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepis6w prawnych,
kt6re
naruszono*:

.W,qpl
r.............

V. Wykaz dokumentfw zal4czonychdo protokolu*

vI. uwagi izastrzetenia os6b uczestniczqcych
w kontroli.
Woott{*gggj*
uwagii zastrze2enia
do opisanegow protokolestanufaktycznego:

:F

Fl/PT/01wyd.l zdn.13.10.2008r.

protok6l
6
kontroli* .V.ffi ., rro7a{s/HK/l
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YlI. Za stwierdzone nieprawidlowo3ci
nie naloZonol nalolono** mandat karny

(nr mandatukarnego)

(imig i nazwisko, stanowisko)

w wysokoSci..
""""""""'7"na podstawie art.

f
(podstawa prawna)

'J.........."""

Upowa2nieniedo n4kladaniagrzywien w drodzemandatukarnegoz dnia.......
ff.............

+

Poprawki i uzupelnienia do protokolu - naniesiono/nienaniesionol*
( podat: numer strony protokolu, okreilenia lub wyrazy blgdne i te, hdreje zastgpujq )

a nastgpniepo odczytaniu
protok1l zostalsporzqdzonyw 2 jednobrzmiqcychegzemplarzach,
*
*.
i omdwieniu zos! al& otlplsgnv/odmdwiono p odpisania
l{ przypadkuodmiwy podptsanmprotokolu naleiy wpisXtipowdd odmotvypodpisaniaprotokolu.

t'

wpisuw ksi4Zcekontrolisanitameji ksi4zcekontroli**
InspekcjiSanitamejdotu2ne
Wvdanolniewvdano*.*na podstawieart.3l $1ustawyo Paristwowej
**
sanitarnej
kt6rewpisanow ksi4Zkqkontroli
zaiecenia)ffiffiloski,
DokonanoteyA"krylg-*

,1r
ta\

H'.ff*,Nrt*
kontroli:
zakofczenia
Datai godz.

4dil1

)J at<'t't
L4cznyczaskontroli: ...................'......
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(p odpis i/lub pieczg t strony /przedstarv icie la kontrolow anego zakladu)

SekciaHigienYKomunalnel

(podpis os6b obecnych podczas kontroli)

Fl/PT/01wyd.I z dn.13.10.2008r.

,i{*"ffi,x

(podpis i /lub pieczgt osoby(osdb)kontroluiqcej(ych)

Protok6l
kontroli
* V.ffi ., rro7n{s/Hrvl
6
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POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOT,UPRZEZ STRONE

fb

o7, 2cl6n
Protok6lkontrolisanitarnejotrzymalem
Gam)w dniu ...{.:.:..........
i

05.TDMINIhTATYJilYCN
sPIUAtIsTA

4;hN,I

JLW ,tro,uk
mgr borfflro tv
......t.......'..'
(podpis i pieczgt osob) odbierajqcej protok6l)

POUCZENIE: Strona/osobaupowazniona w terminie 7 dni od daty dorgczenianiniejszego protokolu
mohezglosi6 zastrzeheniado ustaleri stanu faktycznego.
Wyniki kontroli dotyczq warunkdw skontrolowanego zakla&t/obiektu w czasie i miejscu trwania
Strona na kaZdymetapiepostgpowania ma prawo wglqdu w dokumentacjgw siedzibie Stacji.

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej nale2V wpisat ,,nie dotyczy"
**- wlaiciwe zalceilii

F1/PT/01
wyd.I zdn.13.10.2008r

kontroli

