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Przeprowadzonej przezupowaznionego (-ych) przedstawicieia (-i) Państwowego PowiatowegoInspektora

Sanitarnego w Łodzi

H" *}q h *'o-J^^ę; L&" ..t. L^,ĄX. . ....O r.§| P"*Ł-r... *u. ..t t.p.,. . ł..6'

(imię i narwisko, stanowisko służbowe, nr upowaztlień do c4lnności kontrolnych)

Kontrolę,przeprowadzononapodstawieart.4ust.l pk3,3ai4i art.25 ustawyzdnta14marca1985r,oPństwowej
Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz, 7263 z późlllejszymi zrrianami), w związku z ań. 67 § 1 oraz z art.68 § 1

i § 2 ustawy z dnia 14 częrwca t960 r. Kodeks postępowania adminisfi,acyjnego (Dz. U. z2013 poz.261 zpóźniejszymi

ffi]ili*|;r"prowadzania kontroli okręśla procedura urzędowej kontroli 4rwności oraz matęrińów i wyrobów
pTzęznaazonych do kontakfu z ĄwnościąPl('ltsŻl}l określona w zuządzenlurv l53l14 Głównego Inspektora Sanitarnego
z dńa 1 Lipca 2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli zywności oraz mŃęriałów i wlrobów
przęznaazonych do kontaltu z żryslnośctą,

Napodstawie ań.79 ust.2 pkt 1 ustawy zdnia2lipca2004r. o swobodzie działatrności gospodarczej (tekst jednoliĘDz.
\J . z 2a73r Nr 672 z późniejszymi zrrianami) oraz na podstawie ań. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882l2a04 Parlamentu
Europejskiego i Rady zdnia29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowychprzeprowarlzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawem paszowym i zywnościowym oTaz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu rwierząt (Dz.
Urz, LIE L l91 z30.04.ż004, str. l, z poźn. zm.;Dz.IJrz.I]E Polskię wydanie specjalne, rozdz.3, t. 45, str. 200, zpóźn.
zrr.) * nie dokonano zawiadomienta o zamiarzę wszczęcia kontroli.
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(imię i rtgńisko. stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

^ i Ę*'i , ,f i

\ ""} (mię i nazw&ko, stanowisko)
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(osoby przyłołane przez strony ną :f,yiadkn dokonanych czynności kontrolnych)
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II. 2. Opis stwierdzonych niepralł,idłorryości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.
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fII. Ustalenia pokontrolne

I. Za stwrcrdzone nieprawidłowości wymienione w pi<t .,. zŃ. ff....,......,,.

(imię, nazwisko, st anowisko)

gTZ}-Vmąw drodze mandatu karnego / w \Ąysokości .............. ..............,....zł
(nr mandatu kar

(podstawa pravna)
upowaznienie do nakładania $zywien w drodze mandatu karnego z dnia...,.,.. ........ m..........
foo uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej zą dane wykroczenie/ia oraz nłzględniając informacje o sytuacji
materialnej pouczono o prawie odmolvy przyjęcia crzwny w drodze mąłldatu karnego i o skutkach prawrrych takiej
odnowy)

ż. Zgodrie z art. I0 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy
usrrnięcia nieprawidłowości sanitamo*technicznych:

/!

o usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawiciel zakładu jest obowiąany zawiadomić właściwego
pństwowego inspełćora sanitarnego nie pómiej niz w ciągu 3 dni od daĘ wyntaczonego terminu

4. Uwagi i zasttzeżerua kierownika / przedstawiciela zal<ładu-).

Pan (i) wnosi / nie wnosi*) uw&g i zaStiżffigo stanu faldycznego:

5. Uwagi osoby konkoĘącej............,..

..-f,.,...........

6. Czastrwania konkoli: oa. .. .... .{. i!.. : ..'........Ł#..,i.. 1...i,§ l.. ].. j, do
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Protokół niniejszy v|raz z zŃącznlkami zostŃ spolządzony * ..i.,.. jednobrzmiących egzetnplnzach

dIakażdej ze stron, a następnie po odcz;taniu i omówieniu został podpisany.

W przypadk-u odmowy podpisania protokofu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

,1'

Poprawki i uzupełnienia do protokofu:

. , alrleu.l aą]f

( podpis i pieczęć kontrol

( podpis osoby kontrolującej)

( podpisy świadków )

otrzlrnńem
NR l6s

protokół)

W]aściciel / osoba upowazniona w terminie 14 dni od da§ doręczenia niniejszego protokołu może
zgŁosic zaśtrzeżęńa do ustaleń stanu faklycmego.

Wyniki kontroli doĘ cząwyłącznie skontro lołr,ane go zakładu.
Niniejszy protokół nie moze byó bez zgody Pństwowego Powiatowego Inspeklora Sanitanrego

w Ł o dzi powielany 177acze,J j ak tylko w- cało ś ci.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnychi zatvłierdzono l
nie zatwierdzono-)wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego pństw-owego inspełlora
sanitanrego:

(data, podpis kierownika komórki orgańzacyjnej/
kierownika techniczrego l zastęp cy)

*) 
- ząrnaczyć właściwe


