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PROTOKOŁ KONTROLI
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V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Łuć

VI. Uwagi izastru,eżenia osób uczestriczących w kontoli.
WoosręĄi" wogs"ę*'uwagi izasmeZeńa do opisanego wprotokole starru fakĘculego:
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III.3.
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m.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
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Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a nasĘlnie po odczytaniu
i omówienięjosafug!Ł!§any/:odmówiono
podpisania* *"
W prrypadku odmowy podpisunia protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

I)okonano/nie dokonano** wpisu w ksiące kontroli sanitamej i biążce kontrolij*
Wydang/nig lf,{3lo*] na podstawie art. 31. § 1 ustawy o Pństwowej Inspekcji Sanitamej doraźne
zńeceńą uwagl i wnioski, które wpisano w ksią.zkę konfuoli sanitarnej **
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(podpis osób obeatych podczas kontrolt)

POTWrERDZEI\-IE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ
Protokół kontroli sanitarnej otrrymałem (-a:rr) w dniu
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piecąć osoby odbierającej protokoł)

POUCZEI\-IE: Shona/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu
może zg}osić zastrzeżęńa do usta]eń stanu faktycznego"
Wyniki kontroli dotycząwrunków skontrolowanego zaHa&l/obiektuw czasie i miejscu trwania lrpntroli,
Strona na każdym etapie postępowanią ma prcrwowgląduw dokumentacjęw siedzibie Stacji,
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