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DECYZJA

Na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 'WTzesnia2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiazku
z art. 26 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze
zm.) Minister Zdrowia, po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez

"CEETAL-POL" Sp. z 0.0., wydaje

pozwolenie nr 1651/04 na obrót produktem biobójczym

Nazwa produktu biobójczego:

CEETAL (citron, neutre)

Rodzaj i postac uzytkowa produktu biobójczego oraz jego przeznaczenie:

kat. I, gr. 2, 4 wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii

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

plyn przeznaczony do dezynfekcji i odwaniania pomieszczen, narzedzi i sprzetu (równiez majacych

kontakt z zywnoscia) w przemysle rolno-spozywczym, do dezynfekcji pomieszczen i sprzetu do

hodowli i transportu zwierzat domowych oraz do dezynfekcji powierzchni i sprzetu w miejscach

prywatnych i publicznych

Nazwa i adres wnioskodawcy: "'

"CEET AL-POL" Sp. z 0.0., ul. Wroclawska 82, 81-530 Gdynia

Chemiczna nazwa substancji czynnej (lub inna pozwalajaca na ustalenie tozsamosci

subs~ancji czynnej), jej zawartosc w produkcie biobójczym oraz nazwa i adres wytwórcy:

chlorek laurylodwumetylobenzyloamoniowy, rAS: 68391-01-5 [zaw.1O0g/1];

producent: Laboratoires Ceetal, 1 Rue des Touristes, RP. 39,42001 Saint-Etienne, Francja
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Nazwa i adres wytwórcy produktu biobójczego:

Laboratoires Ceetal, l Rue des Touristes, RP. 39,42001 Saint-Etienne, Francja

Rodzaj opakowania:

kanister (HOPE), poj. 5kg;

beczka (HOPE), poj. 30kg

Okres waznosci produktu biobójczego:
I

18 miesiecy od daty produkcj i

Inne postanowienia decyzji:

Integralna czesc pozwolenia stanowi zalacznik w postaci:

tresci instrukcji stosowania w jezyku polskim

Wnioskodawca obowiazany jest niezwlocznie poinformowac Prezesa Urzedu o wszelkich danych
i okolicznosciach, które moga miec wplyw na wymagania i warunki stanowiace podstawe wydania
pozwolenia, o których mowa wart. 17 ust. l i ust. 2 ustawy z dn. 13 wrzesnia 2002 r. o produktach
biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1433 ze zm.). Niewypelnienie przedmiotowych warunków
skutkuje wygasnieciem decyzji w trybie art. 162 § l pkt 2 Kpa.

Pozwolenie wydaje sie na czas nieokreslony.

Oplate skarbowa uiszczono znakami oplaty skarbowej w wysokosci 76 zl skasowanymi n~ wniosku.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca I960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) stronie sluzy prawo do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w
terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy z dnia 13 wrzesnia 2002r. o produktach Biobójczych (Dz. U. Nr 175, poz 1433 ze zm.) wnioski
wnosi sie do ministra wlasciwego do spraw zdrowia za posrednictwem Prezesa Urzedu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
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podpis i pieczec
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