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Przeprolvadzonej pIżeZ upo§aźniol1ego.,§gh) przcdsLawicieia (-i) Państwo$.cgo Wojewódżkiego 1

Porłialo\ego U,arii,/ncpo lntoexttlrl Sr,l'lalncgo rr t liu icach 
..-

') /'\

{; linię i 
".,lliśka slananisl,, "]uzb,lL- .]ah|o:ltll",ll ć4ni/,,, kohtr,hłch)

Kontlolę przeprowadzono na podst. afi, ,ł ust, 1 ptt ..,.*i,..,,.,, i an. 25 ust. L usta\\.y Z dnia 1.1 marca 1985 r,
o Pańsnrowcj Inspekcji Sanitamej (Dz. U, Nr2l2 z 20l1 r., poz, l263 ż p()źn, :ZIn.),\y ż\niązku z aft. 67 §l.afi, 68 \\1 i ,§2 ustarł,]r z dnia I:l cze*,ca 1960 r, Kodeksu postęporvania adminisiracyjnego (Dz, U, 20i3.
poz,261 7póżn_ zm.').
sposób przeprorvadzania kontroli określa plocedura uruędowcj kont.oli żylvności olaz matelialó\,i rłyrobó*, przeznaczonych do kontaktu Z ł-!łnością PKigziol okeślona w zalżądzcniu nr 153/'l:l
Głó§,ncgo InSpcktora Saoitamego ż dnia_ 1, lipca 201,1 r, \\. sprawie procedury przeprowaclzania urzędor!ej
konh,oli ł\\.ności oraz materiałórł,i rvyrobórv przeznaczonl,clr do koniaktu z zirł.lrosuią,
Na poclstawie ań. 79 ust, 2 pkt 1 ustały z dnia 2 lipca 200,ł r, o slvobotizie działalności gospoclarczej (Dz.
L, 2013. poz, 6'12 z póżn. zm.) oftz na podstawie ań, 3 ust, 2 rozporządżenia (\łT) nr E 82/20b4 Parlamenh]
Europe,jskiego i Rady z dnia 29 klł.ietnia 2004 r, w sprarł,ie konitoli urzędoivych przeprorlaclzanych
w celu sprarł,dzenia zgodności u plawem paszo\lym i ży\ł.nościowym oraz regułami doryczap1,1li z<lro*.ia
Zlvieżąt i dobrostanu zv,,ictząt (Dz,. Urz, UEL lg| z 30.01.2004- str. l, ż poźn. zn1.:Dz. Ljlz. UE Polskic
\\,ydanię specjalne. lozdz, 3, t, ,15, s!r, 200. ,z późi. zfi.) nic clokonano zawiadonlicnia o zamiarze
\\.szczęcia konlroli,

l. lnformacje ogólIe dotyczące kontrolowanego żakładu.

{lą -lł,)

2, Kielujący zakładem:

___._____. 1;.....?.ł.łu.L {lq lt=, i,),,,.....-..r.ł.r..7.,:,.,-.,..r.|.. _

t in( t nlzll i']o,/annl, lkal
3. Przcdstawicicl zakladu:

.p ?o.ł,rtr* t-Ź', ,ł,, tlll ,Lr1_:_,......p,.,l_eł.l Łri.Ą,.
/ /". "' ., l. ',.,.,,,.. "/

hs.h,?l:,jlała ep|zez stra y id ś|,iadkd doko]1!]|lr..h czyhllośL,i konhorU)cl1)



II. 2. opi§ śtł,ierdzonych nieprarryiCllowości Z podanicm plzcpisów plawn.vch, które narllszono,

U-Y .Pńr,.4ę7 ..fl.,.Łu.i.ł.---a-cł.t7 ]ai*śłtA , .
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III. U§talenia pokontrolne

1, Za stwieldzone niepralvidłowości wynienione w pkt,

ukarano
.-an n -i.'U..t-lł.. i., o.

grzywną rł,drodze mandatu karnego ,,._,,._,,.,,..,,..::,...,,..,.. w wysokości .,,..,...,... ,...,,..,...,,,.., zł
(n/ ndndafu kamego)

u" l.t.,, , p.. .l.
upoważnienic do nakładania grz;,wien w drodze nandafu kamego Z dnia ,...,,..,,.:::.,,..,,..,,..,,.., l1l, ..,,..,,,..,,..,,
bo rylżednim ||vltłchaniu asoh). odPońedżidlnej za dane Ą,kfo.zekie/ia arŻ u\tghl ilłjąc nfarmucje o slluo(ji l"dtemlnej
?ouL,zano a ?ruwie odno||y prłjęcid 8r4$nJ r\ dt,ad:e mafidafu kameg1 i a shłkach prllvnrch fukiej adnav,)

2. Zgodnie Z alt, 10 §1, §2, §3 Kodeksu postępowania administracyjne8o na wniosck stony, ustalono
termi ny usunięcia nieprawidłorvości sanitamo-technicznych I

!*._:_;a-
/ ,::-

bieżących

O usunięciu stwicrdzonych niepralvidłorł,ości kicrorvnik / przedstawicięl zakładu 
*) 

.ięst obowiązany
zawiadonrić wlaściwęgo państł,olvego inspęktora sanitamego nie później niż w ci€u 3 dni od daty
u)/nac/orelo lęrminu,



4 l \łdpi i.,asll.,eżen,a kiśloun.k9, p-,/ęd.ld\Ą iciela ,/aklJdtl' ,

Pa+łi13 nosi nre rł nosL 
-' 

un ag i Zastrzężeń do stwieldzonego stanu faktyczncgo:

...-.'z.

5. Urłagi osoby kontrolLrjącej ,,..,..--ł

""""'| ,; lc .}j" """""""""'
b, Czat lrrłania konirol':od .---..--.---.7|,..:,,:,,, ,. . .. ,, ,, ,,,,, do,,,, ,,,/.,l":,,.,,,.,,,.,

Protokół niniejszy wraz z załąeznlkafii został spoźądzony w ,,..,,..,,..,, jednobrzmiących egzemplarzaclr dla
każdęj Zę §tron, a następnjc po odczytaniu i omórł,ieniu został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokofu nalęźy dokonać odpowicdnięj adnotacji,

Poprawki i uzupełnienia do

(paddć: hafiel.nrany ?rolokolu, zaląc2nika, ak|eślenia Lub vyray h!ędne i te, klóle ie zdslę?ują

(podpk j pieczęć kanlfulo|,dńega)

Iv. Potrvierdzenie odbioru protokolu

Protokół kontroli przeprorł.adzonej w dniu ( -acll .......-.l..!.1,,i.^4..',/ł;!{:.. ..... .. ,....

a, ,,,
oll/ynalcln (-dmJ \ł aniu,,,,,.,,1,1,1,,,.:l,,i,,,,-:.".!.'........ . .

I}ft,t, ^ 
,} ^]1

;;; ;,: ;|;,g'*",ł,,!ło;;;,;, ;,

Właściciel / osoba Ltpoważniona w tęrminie 14 dni od daty doręczenja ninięjszego protokohl może zgłosić
uastźeżeDia do ustaleń stanu faktycżnego.

wyniki kontroli dotyczą,iłJ,łącznie skontrolo\Yanego zaklsdu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Po\ł,iatowego Inspektora Sanitamego
rv Gliwicacb polvielany inaczej jak tylko w całości.

Plotokół §prawdzono pod względem fomalnym po dokonaniu cz}łlności kontrolnych i zatwicrdzono /

nie zatłvierdzono') rłyniki kontroli na egzen-tplarzu protokoht właścill,ego państwowego inspektom
sanitamego,

(data, podpis kicrownika komólki orglnjżacyjnej,
kierownika tchnicunego / zastępcy)

'] zaznaczyć rllaściwe


