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Na podstańe a!t, 2? uś, l i aft. 16 uśt 2 Btary ż .!nia 9 pździemika 20i5 r, o prcduktach
biohójczycb (Dz, U, z 2018i. poz, 223]) w ei€ku z ań, 52 ozpoźą.!żenia Pdlmenfu
Emp€jskiego i Rady (UE) fu 52at2012 z dnia 22 M:a ?012 l, w spnwie udosĘpnjaia na
rynku i sto$lmia prcduków biobójczych (Dz, Uź, UE L 16'l ż27.06.2012l., sfl.I.

l) dokonuje ,ię zDi.ly datrycn objętycb ponobtrign n. 3533/08 z d.i. 18.06.ż008 r.
n! obrót produkt€D biobój(żyn cHLoRoTAAa D - prcplnt byj4.o_

_ D.n, prcdlkt! biobóic,.go.

_ gfupl pmdukloł., pNt ułtkoso Drcdukru biobóiczggo i jcgo pźąn!.zetrie:

kal I, gr, 2, 4 w8 Bzpoźą.lżenia Minńtra żdmwia 2 dnia l7 stycbia 200] i
w spńwie tatcgoni i grup produttów biobojczych (Dz. U. Nr 16, poz, l50)]
płyn pmm@rcny do dezynfekoji po*ieĘchni majqcych kon&k z ż}Moś.ią
i śiodkmi żywienia żłieżąi fządzeń i inslalacji te.hnologicaych, Prcdukt
mdaje sĘ do stosowania w miejscrcb uż),tk! publicznego z *alączenien placówek

k!( 
', 

gr.2, kłl. l, gŁ 3, k l. 1, gr, 4 wg zolĄunika v do rozpożądz.nia
Plrlane u DuropćjJki.go i Rldy (UE) nt 528/2012 z dni. 22 i^j, 20L2 f.
s spr.wic udo§t9pnilni! m ĘTku i śtosonllia preduktów biobójuych,
(DL uz lE L 167 z21.16.2012 t.,'lt,l, z póża. zn,)i
Ply!, lrodukl pwn!.zony do nycb i du!-!f.kcji po$iemhhi nający.h
kontakt z łYnościł i śrudkani łwienia dież{t, uEłdmó i iNtalacji
technolĘicztrycb. Prudukt łfklaje dziallbi. biobój* wobgc blkleńi
i grłhótr,. Produkt pźezlacżony j$r rół,ni.ż do deynl€kcji powićź.hni
nljĄ.ych 8iąz9k z pobyren hb lrm3pońCB mierz4i, ito ntrzynanii higi.n!
łet.rylaryjnej s nićj§c&h hodonli, pEerźyhrv!.ia itra.spońu Fi.żtrt
nnz do danfekcii htrdvnkóv inycnt r§kich. pmdukt {ak'ni€



_ .hćmieM n@t lub3l.mji c4,no€j lub subhncji czyllych (lub i!n! p@łlbjam nl
ugtlleni. torsDości JobltaDcji cryugrl olu z8wftość P produkci€ biobójczyn w
jćdbo§tact net.tqoycb, iei nuDe. wE i Duo.r cA§|

Podcbloryn §odu, cA§: 7681,52 9 [av, 53 60 8/kg (w §t cbloi ,tt amy żdw,
50,5 _ 70 g/dn)
AkbTtry Chlor urrlrt try plP
cAs: 7681_5ż_9 l as. 50,5 -?0 g/dD'|

Dod.h|oryn sodu, wE: 231-668"3.

_ ńlomaci8 o rodźju ułlkovnika:
produłt nie iest prżefuacżony dó powszechnego uż]4ku

prodult pRllczotr} do poĘ *echnelo gro§os,bit

orŁ lktu,liz.cji apisóa doiyqłcych lr.ś.i ot!.kołani! opAkNlnir
ż),yz!.oc §it okB !l żUłci. i§tni.jłcycn zsp!§ół pmduktu biobóju.go:

l. 180 dli od d y svd.ni! bini.jgsj d€cyzji - w pFłpadku udmĘpnirtri'

lI. dod.lkowy.b t80 dni ł pzyp,dłu wykoźy.ĘT,ania futDisiłcy.h z.!uśós
pmdoktn btobójd.go

[DRB_RBN,42l0 7 20l9 MPl]

TEść ozn.kowrni. op.kN.Ń. s.lnosi zllłQlik do Dinicjgej d.łżjl.
!ZA§A!N!!N!D

Zni a dey.h objęlych pozwolen]em fu 3533/08 do9cżąca al1uliucji żphów
w załrcsie: ńŁ!a produłfu bioMjcrego, chenicm @M substancji cżymej
lub substancji cż}inlch (lub ifua poealająca na ustalenie lóżs@ości subst ncji cłmej)
orź jej za§aność w prcdukcie biobójczym ł jednośacn nel.ycaych, jej nmtr wE
i nĘei cAs, gfupa ploduktołĄ posloć u4tłova plodŃlu biobójczego
i jegó pżeeczenie, infomacja o odzju uzylkoMika ole akfualizcji Zpiśów
dotycżący.h leści ofukoweia opakos ia uMgLę.lni5 w c.łości żądeie strony.

zgodnie z artykułem 52 rczpoadmia ldleenfu EuDpejsldego i Rldy (UE)
fu 528/2012 s splaŃe udoslępnimia M lyŃu i stośowia prod!łtóv biobói€zyct
(Dz. Uż.uE L 161 z 21.06.20|2l., st. |, z Ńża, fu-) ,"Niezależhie ad ut- 89, jeźeli
ytaści|! oĘal 1 b -fl Pląpa.lk Produl1l biobójczeEą na hóry udżielóno poNol.kia
,a pa.ińi. uhij Kofti§ja uĄiŃaŻniu fub znielia paŃólenie lub po9ah6lia
8ó hi. oLlwiać, ta,ówczas przrĘnaje olł* na u.la ępnie"ie ha ryŃu i vlkolzy§anie
islĄieją.lLh zupuó,, z wjqlkien s!fuacji, v bóĘĘh daba udoslępki ie fu ryhku
lub śasovanic ploduklu biabójcżeqo śtflNzaloĘ hiedopuzczalńe ryłko dla zdrowia
ludzi, zdlayia ieEql lub .!Ia ś/od.wi'fu ołJes Ąa zułcie żapa!óv hi. Ąoże przehr@zk
l 80 dni v Pl,lpadku .loslęphiaĄia nu ry,k u w plzrpadtu vlkólzy, t v ania is lniejąlych
zaPańv dahrćh Pmaukńw bjobójcłch naksy alńje dodalklvlch 18a dni-''
Mają. na lwadzć poBfższ€ oiz€ka sĘ jar w sentencji,

Poucrenie:
od.iniejszj decrzji, óa podstawie afi. l27 § 3 i a!t, 129 § 2 Btlwy z dn, 14 c4Mca
1960 r, Kodeks posĘpowfui! adniliśueyjneeo {Dz, u, z 201a \ Poz- 2096 ż. .n.

. sfonie sluży Drawo do Miesienia Miósku o DonoMe rozbarżenie ś.m



do PEre$ Użęd! Rejesiracji P@dlkiów L4Diaych \łyróbów Medycaych i P@dŃtóv
Biobójczyoh. w teminie 14 dni od dnia doĘc2.nia d*yzji,
J€żli saom ni€ chce 9korzysrać z pEM do z§ń€nia się z Mioskiem o ponoMe
@żparż€nie sprawy noźe, na podstawie an, 52 § 3 w zw art, 5] § l Nlawy ż dnia
30 sielpnia 2002 r Prało o posĘpowmiu pęed sądmi adninistracyjnyńi (Dz, U. 2018 r,.
poz, L302, dalej: p,p,s,a,), Mieść .lo wojwótlzkieeo sądu AdnilisErcyjnąo
w WaMawie sk gę na decyzję w teminie 30 dni od dnia doĘcrenia d{yzji. skaĘę,
napod9tasie ań, 54 § l p,p-s,a, Mo§i 9ię 2 pośrcdnictstn PĘu*a Uźędu Rejestracji
PŃiuttów L{nicąch wyrchów Medymycn i Prod&tów Biobójcżych, vpis od skegi
vynosi 200 zlotych, Na podstawie ar.. 243 § l s żł. z art, 244 § 1 p,p.ś,& si.o.a może
ZloĄa uLoset do wojesó&Uego sqdJ AdniOismJjDego opPyMie prawa pomGJ
w uk€sie eolniąia od kosźów sądo*}ch oraz usta.owienia adwokata. ladcy PnMego.
Na pod9tawi€ art, l27a§li2wzvzd, l27 § 3 kpa w tra}ci€ bieeu t minu
dó Mi€sićóia wniosku o ponoM€ rozpatrzenie spiźsy sfoóna może rĄ się pńła
do Miesienia Miosku o ponoMg rczlatĘenia spraB!. z dnieb doręczenia ors ołi
adninis§lcji publiczn€j ośMadcżdi' o @ćniu śę pnwa do Mi€sieda Miosku
o ponoMe rolpamenie lp6v). decrąb su:e sie o§6ec/na i pEwomocna,

l, r.rcśó oz,kowir opa*o%nia vj9ą*u polgkit

l, stq. epealó*ma plĘ Fhomo.nib: JN§m BrFt!
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