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]]ł a:]] Iił,.i,n,]r, PRoT oKóŁ
Ko\TRoLl SPRA\Ą DZAJĄCEJ

,, 3l k6/ł eol lłl5!11ć ?, ł.łxłŁł
a

KoDtrolę przcpro$,adzono na podst, ań, 4 Ust. 1 pkt ., J,..,,..,, i aft, 25 Ust, l ustawy Z dnia l4 marca 1985

L o Państ$,owej lnspekcji sanitamej(Dż,L,Nr212Z2011r,.poż, l2ó3 zpóżn, żfiJ,\\ zwia_zkrr z ait,67
§]. am, 68 §l i §2 ustaNy z dnia 14 czenvca 1960 r, Kodcksu postęporł,ania adninistlacyjnego (DZ, U.
2.013 , poz. 26'l z późn. 

^n) 
,

Sposób plzeplorvadzania kontro]i określa Procedura urzędou,E l(ontroli żvWności oraz nlaterialów
i 11,1,rqbórl przeznaczonych do kontaklu Z ż}\L]U\clą PKBZ 0l o[lęslona w zarządzeniu nr I53/1,1

Glównego Inspektor.! Sanitanego Z dnia 1 lipca 201,1 r. w sprarvie plocedury pżepro\ł,adzania urzędo\!ej
konholi źywności olaz materiałów i wyobów przeznaczonvch do kontaktu ż ży\\nościa_,

,, ?r,udn t"_ 1ł., ll ę, L r .ł. c §,;,f;;,!;!,!:f,#* :,ł ł6:,tgy ra ło
, j]i a9 D,qdnia ,i,i.,ii,.,1],,,,,,,,,,., przeż upo§ażnionego przcdstawiciela (-i) Pailstwowego l' Wojewódzkiego /

Powiatowego ]' Gmnicznego "lInspektora Sanitamego rl Glirvicach

|inię i }luzllisko, \lLlnohiśł, \ll1żhove kiebllnika / rzed.rfu||iCiela żdk]adu)

(osobL ptzllolane pte: stroly ltt ślłlldkl r]akLlnany.h L4,naśLi lk,tfulry,Lh)

Na podsta\l,ie ań. 79 ust. 2 pkt ] u§teiy z dnia 2 lipcir 200,ł r. o s\ł,obodzie dżiłłalności gośpodarczej (Dż, U, 2013,
poz. 612 z póżn. 

^1.) 
araż na PodstB\łi§ aft. 3 usi. 2 rożporządżenia (WE) nr E82/2004 Parlamentu Europejskiego j

Rady ż dnia 29 kwietnia 2004 r, n sprawic koniroli rLrzędow},ch przcplowadzan}ch W celu sprawdzenia Zgodności Z
prewcm pasżo\Yym i łwnościorłym oraz regułanri dotyczącymi zdlorr,,ia zrr,ierząt i dobrostanu 

^ł,ieiząt 
(DZ, UIZ.

UE L ]9] z 30.0,1,200,ł. slr. I,/pażn.zfi.|DL Uru, UE Polskie §ydanie specjelne- rozdz, ]. t,.l5, str.200, ż pi)źn.
ZL) nic doko ano Za\łiadomienia o 7anlial7ę \,S7c7ęcia kontro]i,

1, W rłl,niku kontroli st\łiqdzono|

a1 rr1lonal,ic 'pk, , ,,,,it,l,i;,.,,.,,.

hl rie*\ kJra ] .' płL,,":,,,,1,,i,,!,,,ł....... ..

;;",,.,Ń; ;;,:; ; ilo;; ;.;; l s; i +. ń l ; 
",^*. 

ij f ł a, a §J : l:ił :s i :ł ł łĘ
rvydanej przez Parislwowego Powiato\ł.cgo Inspcktora Sanitarncgo w Gliwicact,

lub i' oraz") inn],ch doraźlych zaleceń pokontrolnych za\ł,afiych \\, protokóle korrtroli sanitamej z dnia

f.ł,,..l.,...,.U.rc.. W:liŁę{tł .. ą!.f,a,.:ę!*? . *:łlł*LJr....r:ła,!...-łl.anar'l{a-łw...
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pł) !' lhr:r,: _l., p.*.,1 1...ł.....,lr.!...i/,,,,a.ł.;--.---o-,-ł-....,źor....,.r-,..lł..ł.,.:./...:-.1------... ........."' * -;;;,,',',l;,;.,l"J;rl, ,":'.-,,.;;,a..J.",",.,,-,.,.3"a"1,,,7,,,1"-"n-,,o"","!to"-,

2. Zobowiązanym do usunięcia stwierduonych nieprawidłowości był ,

rU 6. tłtr łl, ł l, ł.ł,,,.,.,. -..;.... ń. : l, - - -7-.'- -ła- łl. 
= d,: 

ł..1..

, Lthrbźenia slńinrne, inne uvdgi)



1.
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Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontro]i stanowią naruszęnie następujących przcpisórv:

5, W}To.ażerie użye pud./as konlroli:_

............,......., .. ,.. .. ,7,.,--ił)rŁ1!---.---ll::..ł.",,...--..,(.t'l!:,!.Ł/..z.,./-tl-,.,|(l:..-?:1.
/ il, l

6. W czasie kontroli sanitamej dokonano / nie dokonano")wpisu do książki kontroli:

7. Uwagi i zastzcżonia kierownika / przedstarvicieia zakładu*).

Pan (i) wnosi / nie lvnosiJi ag i zastrzeżeń do st$,jcrdzonego stanu faktycznego:ł*

8, Za stwierdzone nięprawidłowości w}łnienione w pkt ,...,,..;;;..,,,.,,...,,,.,,,.,,,.,,,.,,,., r,iinicjszego protokołu

( im ię, n dz\r iśko, stdno \| i sko )

grrywnąrv drodze mandatu kamego . . _ ,. .. .. .rł rłysokości
(ff mahdalu karnego)

w oparclu o
(poAtalla prawka)

upotażnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu kamego

zdnia,,.,,,.,,...,,..,,..,,.,,,,.., nr,,,,,,,,,,,,,,,,
(po rytzed in rysłuLhaniu osabl oapawje.lzial ej żd ńńe ||)kaoczenie/żd o],aż u\lzgkdniaiąc jnfamacje o s,)tudcii mdlerialnli
pouc2ona o prawie odmo|}, pl4]ję.id g|,r),\l , || aro.lże nandanr kdmego i o skłkach pldnnrch lakiej odmow|)
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9. czas tnł,ania kontr oli, orl ...........4.ł.łł-.................... d..,.ł3.
3ł)

0
Protokół niniejszy wraz z załączt,L:tkami zo5tal spolzadzony li, , ,,, fu ,, , jednobrzrriących egzenrplarzach
dla każdęj ze stron. a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany,

W przypadku odmo\ry po<lpisania protokołu na]eży dokonać odpo\Yiednie,j adnotacji.

,/_x.
10. poprawki i uzupełnienia do protokoh]: . . .}l, .. i| łf .:lrą.!"ly:...,,..,-,..1.!lą" (". -,

(padać }lunet sionJ pralaknu, 1\łld). blędn. iv),d4,, klóreje zdslęPują)

,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,,.,,,D}tcŁ:9nl11,:i'"kn!"
l]., dl.i, t Il.t-ę, l0nllolD|łi.'s',"n,nrrt 

o

0,,,U,n

"k,o,ll,adl i" Ornb| kłml up,. i )

POTWIERDZENIE ODB|ORU PROTOKOŁU
ż I-.)ł ],.

Prolokol 
^o,1lro'i 

przep|or"adzo,1eJ lt dl,iur-lclll,.,,,,,,i,,,i...7......:.?.i................

otrzymałem (-an) w dn i" . . . ..Ćl.. ?? 2łJ

Wyniki konholi dotyczą rvylącznie skontrololvanego zakładu,
Nirriejszy protokół nie nroże być bez zgody Państwo$,ego Powiatolvego lnspektora Sanitarnego
w Gliq,icaclr pou,iclany inaczą'..jak tylko \\ całości,

Plotokół sprawdzono pod względem
nie zatrvicrdzono'] lvyniki kontroli
sanitamego.

fonrralnyn po dokolraniu czynności kontrolnyclr i zatwierdzono /
lta cgzemplarzu protokolu lł,łaścilvego palist§ olł'ego inspektora

-o ],o rĄJ, \ l .,.0- ,.1. ł.,, "
kiero\nika techn jc:fiega / zarl?(f )

, za:fidc:lć ||łaiti||e


