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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Górze po zapoznaniu się z protokołem
kontroli sanitam ej z dnla 19lipca2011r. ff 355ftIŻll| przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie
Przemysłu Ziemniaczanego S. A., ul. Przemysłowa 8' 56 _ 2|5 Niechlów, na podstawie
wniosku shony, który wpłynąłdnia 15 lipca 20||t', dzialajap na podstawie ań. 4 pkt 3
Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z Ż006r. Nt 122
poz. 851 z póź. zm.) oraz art. 62 llst. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r'
2010t. Nr 136 poz. 914 z póź. zm.)
o bezpieczeństw'ie żywnościi żywienia ( Dz. U.
(WE)
Nr
882/2004 Parlamentu Europejskiego
w zwiąłku z art.3I ust. 2 Rozporządzenia
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004t. w sprawie konholi urzędowych przeprowadzanych w celu
sprawdzenia zgodnościz plawem paszowym i żywnościowymoraz regułami dotyczącymi
zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Utz. wE L 165 zpóź' zm') i art. l04 Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego @z. U. z 2000r. Nr 98'
poz. l07l z póź. zm.)
zaltiterdza
Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S. A.' ul. Przemysłowa 8' 56 _ 215 Niechlów
w zakesie produkcji i sprzeda:zy: skobi ziemniaczanej, termlcznie modyfikowanej sloobi
ziemntaczanej i pszennej, skrobi modyfikowanych: adypinianu diskobiowego E 1422,
fosforanu diskobiowego El4I2, acylowanego fosforanu diskrobiowego E 1414.
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Uzasadnienie

W dniu 15 lipca 20l1r., strona złoĘławniosek o zatvaerdzenie zakładu w zakresie
w/w działalności.

W

z

wnioskiem strony przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Górze ptzeprowadził kontrolę sanitamą. W wyniku kontroli stwierdzono, iż
Przedsiębiorstwo Przemysfu Ziemniaczanego S. A., ul. Przemysłowa 8' 56 _ 2I5 Niechlów,
związku

spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia'

ut. 31 Rozp. (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004t. w sprawie kontroli rrrzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności z prawęm paszowym i żywnościowymoraz regułami dotyczącymi zdtowia
zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. wE L 31) zakład zatvłiełdza się bezterminowo,
ponieważ spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastrukfury i wyposżenia oraz Lnne
Zgodnie

z

odpowiednie wymagania prawa żywnościowego.

niniejszej decyzji służystronie prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem
Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Górze do Dolnośląskiego

od

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej _
Cuńe75l77 w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.
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