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Pieczęc stacji sanitarno-epidemiologicznej

1. Podmiot kontrolowany
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lnspektora

|. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODM|OTU

gt- łłł

elektroniczn a/rodzaj prowadzo nej działalności)

osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

4.

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

ł" ńie,^{ou ńc|ps"^r^ - ]}",,,o,ł.,... .Ś:.'],€,:{q.:,. ... .ł?.i.*:;tT ., .:, ł,r,,ełt'q:,
(imię inazwisko/stanowisko) LJ LJ

6. osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

7.

(i m ię i n azw i sko/sta n owiskol n n e)

i



Załącznik nr 2 do PT/01
Data wydania: 14.03.2016

strona2 z (6)

tl.

1.

2.

|NFORMACJE DOTYGZĄCE KONTROL|

Data igodzina rozpoczęcia kontroli.. .......t8.,!P..={!.'i,:,.. ..,3PŃ... /.QY.
U

Data otzym ania przez kontrolowanego zawiadomien ia o kontroli*

&e, d,%"t
3. Puyczyna odstąpienia od zawiadomienia:

4. Data i godzina zakończenia kontroli... .,..ls.lą,.ła?!..,...,

5. Czas kontroliobszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ,., .'^"Ł... @*r-ł

1i:::: :::: Ttr#l{y ::::T

f,u{ ąlu_Ł L\^n . ia,^ł-O*."łl

;-Ł ł.,^ł,"ł,;" 
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a t Ll ą Ąę9 ;<"-

wvposażenie użvte nodczas kon" lL"Ł {&ż.*'
i,, ;;;L ;;;, ;;;i z,,i,)), ń,,,*i *, óńi l

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki cio badań iaboratoryjnych**

...... ..:::Y.:. ...,.:-ub*",ł",r"
9. Podczas kontroliwykonjno zapis dźwięku lub obrazu*

10.Korzystano* z wyników badań i pomiarów

1 1. Dokumenty oceniane w trókcie kontroli

1 2.W ykaz doku m e n tow załączony ch do proto kołu kontro l i*

't3. Podczas kontroli

lll. WYNlKl KoNTRoLl

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie np, stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje
istotne dla ustaleń kontroli

- nr i nazwa protokołu/ów*

.. .Ą,-i. ...*d*,ę*..

ńł.{
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2. lnformacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego pooriot,r)lTilft§]
stanu san itarno-higien icznego
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3. NiePrawidłowościstwierdzone podczas koniroliz podaniem przepisów prawnych, które naruszono"

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

l,.*.

IV.UWAGI lzAsTRzEŻeNn osoB UczEsTNlczĄcYcH W KoNTRoLl

1.omówionowynikikontroli,@,niedokonanowpisuoo@ ziennika budowy**

2.Wniesion"@uwagizastrzeŻeńdoopisanegowprotokolestanufaktycznego

3. Poprawkiiuzupełnienia do protokołu - n"ni".ior,ffiffilP*§-.#

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyazy błędne i te, które ie zastępują)



4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole
nie nałozono/nałozono*" grzywnę w drodze mandatu karnego na
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w części lll pkt 3 lit.....,....

(i m i ę i n azwi sko/sta n owi sko)

wwysokości......... słownie

(nr mandatu kamego)

(wdstawa prawna)

b.

7.

5. Upoważnienie do nakładania gzywien w drodze mandatu karnego nr... ... ... ...,. z dnia
wydane pzez

(nazwa organu panstwowe1 lnipĆlili Ś;:r; i;;;;i
osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy plzyjęcia mandatu.
Z tego prawa skozystała/nie skozystała-*

Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

(Czyielny podpis osoby odbierającej protok!ł i pieczęć podmiotu)

9. z treścią protokołu kontrolirffiffi ł,.iezapoznano się **

10, W pzypadku odKEJBimT,lii.'" protokołu nalezy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

,,g, łoh*klĘd*ś
DoM PoMoCY śborrczrurl są

Ęjil§lil:fu--: 
*ś.m!mti 

"ffiffi::n (_
,ińiińńei§a*Lęlńr,ło*A"Lhh; -ł|hń|ffid{ ;;,,,;r,-,'::::*!,ft:;**C?*-

V. POTWIERDZEN|E ODB|ORU PROTOKOŁU

Protokół kontrol i sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu. 1.8 ;!9 .łUq "

lLll

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontrolii":.3f,l?Ul§kł.3dj.0.{/#i, T tĄp!@ l

ft |iplc3, ł łtlł!o1 , Tł§łl.łł (nazwa/nr)

POUCZENlE:
W terminie 7 dni od daĘ doręczenia niniejszego protokołu.kontroti mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.WYniki kontroli loĘczą warunków skontrótowónógo podmiotu w czasń i ńńjióii*uria kontroli,
Strona na kaŻdVm etaPie PostęPowania ma prawó ńglądu w dokumentaclę ńŚieizinie właściwej stacji sanitamo-epidemiologicznej.
* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać ,,nie dotyczy''*" niewłaściwe skreś/lć

|NFORMACJA O PRZETWARZAN\\J DANYCH OSOBOWYCH

Fe?lia?cja_9?9wiązkuoktórymmowawań. 13ust. 1i2rozponądzeniaPalamentuEuropejskiegoiRady(UE)2016/679zdnia27
kwietnia 2016 r, w sPrawie oc|ro.nY.osób fizycznych y 1ńlazri, ii"ńiiur9m dynych osobowych iw sprawie swobodnegoPaePłYwu takich danYch oraz uchylenia ayrekdwy siułitWE (ogólne ńuioiióiinie o ochronie danych), zwanego dalej ,RoDo":
Administratorem danYch . osobołvych 7bst Państwowy Powiatovly lnspektor Sanitarny z siedzibą w Rzeszowie,
u l. D ąb rowskiego 79 a, 3 5-040 Rze szów.
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