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Przeprowadzonej pTzez' upowaznionego Cych) przedstawiciela

Inspektora Sanitarnego w Łodzi. . . . .U,ł . .?, a.Ł*, .L*ł. lłr.h,ą . . / 9.\

(Miejscowość i data)

(-i) Pństwowego Powiatowego

' (i-ię i niżzwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrollrych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art- 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pństwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednoliĘDz.l]. zżOtlr. Nr 212,poz. 1263 zpóźn. zrn.), w zwiąku art. 67 §,i oraz art. 68 § 1

i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Sposób przeprowadzarria kontroli okeśla Procedura Kontroli PWHŻ/ 0 l.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z rlnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst
jednolity Dz. TJ. z żOaIr. Nr i55,poz. 1095) w młiązkll z art. 3 ust. 2 rozporządzęaia (WE) m 882/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnla29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych
w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszo\ilym i żywnościowp otaz regułami dotyczącymi zdrowia
mlierząt i dobrostanu mńerząt @z.IJrz. iIE L 191 z30.04.2004, str. 1; Dz.TJrz. LIE Polskie wydanie specjalnę,
rozdz.3, t. 45, str. 200, zwźn.nn.) - nię dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęciakonkoli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zal<ladulobiektu.

1 . ZakJadJ obiekt kontrolowany:

"drr.C*i.t*.......Ęa.ł..I.ha.*.....ł4o-......ł 
futą^*€.. 5*L,o-i- ,.f..d ,l.* .v.Ę+Ą........

(pĆłna nazwa, wszystkie niezbędne dane doĘczące idenĘfik:acj rlbaoau1

}.rjp 1{-?. :..ł.fr.:..ł}..:..33.h....REGoN ałaj.s l!3.ł § ...... pEsEL

Numer i data wydania decyzji PIS stwierdzajry,ej spełnienie wymagan wynikającej z art. 63 ustawy z §ńa25
sierpnia ża06 r oberyieczeństwie lywności i łwienia@z-IJ. z20l0r. Nr 136, poz.914 zpóźn. zń.)

3. Przedstawiciel zakładłr/obiekru kontrolowanego :

.p-.. H.n.ą.ą.,..,.fial.r.

Ł
(osoby przywołane przez strony ną świadka dokonarzych czynności kontrolnyĄ



5. 'Wyposazenie uzyte podczas kontoli:.

-].il. 1. Opis stanu falćycznego*, (charakter działalności zaWadu, liczba pracowników i inne
informacj e char akteryzuj ąc e zaW ad),
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F/PK/HŻ/01/01
Data wydania : }072-01118

Stona ...ł.... l... h......
II. 2. OPis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisówprawnych, które naruszono.

,



FIPl':łŻ/g1/01
Data wydania : 2ó 12- 07 -1 8

Stona ..5..j...{..._
III. Ustalenia pokontrolne

l, Za s*vier dzone nieprawidłowości wymienione w

(imĘ narwisko, stanowisko)

grzywnąw drodze mandatu karnego
(nr mandatu

]..,.,........ w wysokości............... .............zŁ

na podstawie . -. -...........
(podstawa prawna)

upowazrieńe do nakładania grzywren w drodze mandatukamego zdnia....-,.. ......-. nr.-.....-..
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wylvoczenie/ia oraz awzględniając inforłnacje o
sYtuacji maierialnej pouczono o pravie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o slaltkach
pr avmych takiej odmowy)
2. Zgodńe z art- 10 kpa na wniosek strony, ustalono tenniny usunięcia nieprawidłowości sanitarno-

ll,l

I

3. W k§i€ce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecęńa doĘczące usunięcia bieżących
uchybień wymienionych w pkt....
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O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik / przedstawicie\zakładu 1 obie@kontrolowanego jest
obowiągany zawiadomić właściwego państwowego inspekiorffiffi-Jego nie pOffi daty
wlaiaczonęgo tenninu.

4. Uwagi i zastzeż-elta kierownika / przedstawiciela zakładu / obiekru *.

Pan (i) wnosi { nie wnosi * uwag i zastzeżeĄdo stwierdzonego stanu fakfycznego:

5. Uwagi osoby kontrolującej...............
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węęffit§ory protóknłr, załq:znika, olłeślenia lubwyrazy błędne i te, Iłtóre je zastęp"ją)

( podpis i pieczęć konłolowanego)

( podpis osoby kontr oW ącej)

;""""" """"SZKOŁA PODSTAWOIVA Nr l ó9
im. MARtt DĄBROWSKIEu

ul. Napoleońska nr 7/17
IV. PÓtrłrierdzenie odbioru protok8ftź31 ŁÓDż - tel. 634-74-11

Protokółkontro1iprzeptowadzonejwdniu(-ach)....a6...Jł.,...łń.l.3.ł.........

169

V

otrzymałem Gam) w rlniu ....a.6..Jr.,.NJ.3n,.
DYREKToR

'_^":.ffil69(podpis i pieczęć odbierającego proto6ł)

§ZKO_ŁA PODST.łWOIłA Nr ló9
'-;,Tń§'1,3*:[""yr]f *
94-231 ŁÓDŻ - tel. 6t34-74-11

Waściciei / osoba upowaźniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokofu może
z$osić zastzeżenla do ustaleń stanu fakfyculego.

Wyniki kontro§ d otyuąwyłącznie skontrolowanego zakładu/obiektu
Niniejszy protokół nie moŻe być bez zgody Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitanrego
w Łodztpowielany )aaczejjak tylko w całości.

Protokoł sprawdzono pod wzgiędem fonrralnym po dokonaniu czynności kontolnych i zatwierdzono l
ńe z-atlńerdzono* wlłniki kontroli na egzemplarzu protokofu właściwego państwowego inspektora
suoitaio"go:

(datą po@is kierownika komórki organŁaryjnej/
kierownikż techlricaręo/ zastwcy)

* - zamacryć właściwe
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