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Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, numer i data wystawieniaupoważnienia cib przeprowadzania kontroli
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W toku kontroli ustalono; (opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresuTśkutków
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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 zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
T zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania-protokołu kontroli «".'
- oodmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi

kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń . INS.PEK.TOR .WETERYNARYJNY
- odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do aodBisafya,gp, Dfźezjkenłailiijacegod/gatizacji ustaleń kontr̂ Dwiatev?Vl.SltafZl/Vetervn3rii -
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Protokół sporządzono w dwóch jednbbrzrrjjących egzemplarzach.
Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontoli
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