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DECYZJA

Na ~tawie art. 54 ust. I i art. 7 usl 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobójczych (Oz. U. Nr 175, poz. 1433) w zwiazku z'art. 104 ustawYz dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Oz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.' I071 ze zm.) w zWiazku
z art. 26 ustawy z dnia l3 wrzesnia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433)
Minister Zdrowia, po rozpatrzeniuwnioskUzlozonego przez

Przedsiebiorstwo Uslug Technicznych "EK~~ER~"'s.c., wydaje

p'ozwol~nienr 0617/04 na obrót produktem biobójczym

Nazwa produktu biobójczego:
-.

"EKO JAVEL" naturalny,3,6%aktywnegochloru

Rodzaj i postac uzytkowa produktu biobójczego oraz jego przezn~czenie:

kat I, gr. 2 wg rozporzadzeniaMinistra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii

i grup produktów biobójczych(Dz.U.Nr 16,poz. 150);

plyn przeznaczonydo dezynfekcji-sprzetówi powierzchni

Nazwa i adres wnioskodawcy:

Przedsiebiorstwo Uslug Technicznych"EKOSERWIS" S.c.,ul. Biezunska2A, 03-578 Warszawa

Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalajaca na ustalenie tozsamosci

substancji czynnej), jej zawartosc w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy: -
Ipodchloryn sodu [~w. 3,6% chloru aktywnego];

producent: Zaklady Azotowe

Nazwa i adr"es wytwórcy produktu biobójczcgo:

Przedsi~hiors(wo Uslug Technicznych "I:KOSER WIS" S.c., ul. Bici.uÓska 2A, 03-578 Warszawa
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Rodzaj opakowania:

butelka z PEHD, poj. ll, 21; kanister z PEHD, poj. 51

Okres waznosci produktu biobójczego:

12 miesiecy od daty produkcji

Inne postanowienia decyzji:

Integralna czesc pozwolenia stanowi zalacznikw postaci:

tresci instrukcji stosowania wjezyku polskim

Wnioskodawca obowiazany jest niezwloczniepoinformowac Prezesa Urzedu o wszelkich danych
i okolicznosciach, które moga miec wplyw na wymagania i warunki stanowiace podstawe wydania
pozwolenia, <>których mowa w art. 17ust. 1 i ust. 2 Ustawyz dn. 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biob6jczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433). Niewypelnienie przedmiotowych warunków skUt1ruje

. .,wygasnieciem decyzji w trybie 3rt. 162§ 1pkt 2 Kpa.. .

Pozwolenie wydaje sie na czas nieokreslony.
. . .

Oplate skarbowa uiszczono ma1aimi oplaty skarbowej w wysokosci 76 zl skasoWanymi na wniosku.

Pouczenie:

Od niniejszej dCC)7jistronie siuty prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie
z art. 53 § l w Z\'!iazkuz art. 54 § I ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o post~waniu przed sadami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153. pozo 1270) skarg~ wnosi sie do WojewódzkiegoSadu Administracyjnego w Warszawie za posrednictwem Ministra
Zdro\\;a Wnieprzckraczalnym terminie trzydziestudni od dnia do~ia skartacemu rozstrzygni~ia \01sprawie.

Zgodnie z art. 7 ust. I usta ')' z dn. \J wrzesnia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, pozo 1433) wnioski wnosi sie
do ministra wlasciwego do spraw zdrowia za posrednictwem Prezesa U~u Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biooojczych.
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