
Inspekcja Weterynaryjna
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PROTOKÓŁ KONTROLI NR ...v>..J..o(JU.V.T.) HOTEL DUZWIERZĄT i PTACTWA DOMOWEGO
Longin Siemiński

Oznaczenie podmiotu kontrolowanego (siedziba, adres, imię, nazwisko kierownika podmiotu kontrolowaneg&f'81^1 WETERYNARYJNY, SCHRONISKO
CENTRUM REHABiUTACYJNO-SZKOLENIOWO-ADOPCYJNE

;NIP;7,2?2294Ba2,9WlUódż,ul, Kosodrzewiny 56 Jok. .2
Filia: 98-277 Brąszewice, Wojtyszki 18

Imię, nazwisko oraz stanowjsko służbowe kontrolującego, numer i daląwy stawienia upoważnienia do przeprowadzania kontroli
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Data rozpoczęcia kontroli ....£S .̂: W.V?.-..*sU.L—) Data zakończenia kontroli.
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Określenie przedmiotu kontroli....;<|<60X\U.O\V~<C l

W toku kontroli ustalono; (opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków
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Na tym protokół zakończono.

Zgodnie z art. 19 e ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 pozycja. 287 ze zmianami) poinformowano kontrolowanego o przysługujących
mu prawach:

- podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszeni? zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
- zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli
- lodmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyî nieniąjjgpgĵ pdmo^eejtósaruiKy ,.,v
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn bieaojejiidjiniajobręczeniS BodmfmoW' T

kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń ^' ^UKUWIA l
- odmowa podpisasfiet-protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Potwierdzam otł-zymanie jednego egzemplarza protokołu kontoli .
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podpis kontrolowanego

Powiatowy L*Kp>WftWfynac(5/^f .podpis osób będących przy kontroli
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