
': LEt<f,-isB hR TE- : 624€231 !? tFg.. arz @tB sTE.2
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DECYA}A

Na podstawit arl 27c usl I oraz d"!' 31a ust' 1 llstawy z dnia 14 marca 1985 r'

o Państworvcj Inspokoji Smirarnej (Dz' lJ' z Ż0ll r'' Nt Ż|Ż' poz' L263' z fin ztn') v zw

z at't' iM ś 1, art. 10? { l ol3Ż adr 108 $ l ustawy z rtnia 14 czDrwcB 1960 r' Kodsksu

postępovrerria aclminisiraoyjnego (Dz U' 2000 r' Nr 98'-pa 107l' a pÓźń' an'):

l)u5trzymujęrYptouŁdŻaniorloobroturraoałyrrrtcrytotiumRaeozypospolitejPolskigj'

na okl'es t lnjesiĘcai uapojów alkoholovlych o zarłBrlośoi powyżoj 20% elkoholu

qpr'odukowany_ch na tąytoriu$ Republiki Czeski gjl

2) decyzji w ph t nadajęrygor natyehmigrtowej rłytonalnośoi'

Uzasldnicoie

W <lniu 1ó w;zęsria 2012 f' w zwiqzku' u uŻ}tkenia! przcz Głównogo h]spcldora

.sżrnittrmego, w larnac} w1:kony'wanych zadań' info'rruacji o 
l:ystąpiąli]l 

na tcrytorium Rcpublilri

Czaskiej praypacików za.gczeli" {ia i zdrowia ludzi' spowodowarryłlr lvprcwadzeru_etn do okotu

skażorLego alkoholu oraE odnoto*any"'i przypadkauri śmiertclnyÓ zatruó t1pi pLoduktami'

Głów:ry luspeJtto1 Saniłarny tunal za' zagadqc $Ydarrię deoyzji eabeąieczajĘcfj obywaieli

RaełąpospolitejfulskiejolazosóbprzetyrryąjqcyolrnateipuicBzffaypos,politłjlolskiejpzed|

slflitkamt Śpożyćia łv\łl' uapojów alkoholowych' Z tyrh 1'ż l''''zclędów" konystająo Ż

źagpara$tow.ańyoh ustawowo tor"pennc;i'' Główny lnspoktof saniumy uznał za w poliri

rtzasad,niong ł1d*nic deoyzji udniuistracyjnej wstrzymującej nprowadzanie łio olrrotu na oałytt

t€I]tÓńuu RŻoszylllospolitej Pol5kiej uapojów alkoholow5'glr q ulwłttośoi polYyżęj 20 '0ń alkńo]u'

ktłrezostłływ9:roduko\Ą,Bue.$-a'1ętenioRepublikiCzeslciej.Wsnz;4aanieoprowadzgniadoobrotu

'lasląpi na olaes J rniesiącĄ tj' okres w cĘgu którtgo rłYkonarre Ż'o$tmą lielbędne badn:ria Df,d

zawartośprą zabezpieozonyoh uapojórv alkoholowych' w ce}u potwierdzenia czy stwarzają olro

loĄlnezagfoŻe[ie dla życia i Źjrowia ludzi' 
]



NilriejsĄ decy"ji 'rostał na,Jłny lygor natyohmiastowej wykonalności, co jcst lliezbęrlne

zc wzgiedu nł oclrronę zdtowia i'Żyaia ludzkiego oraŻ potrzob9 dófaźxego tlziałania, lllająocgo na

celu przeciwdziałanie skntkon jalie nroże spowodować spoĄoic skażonego alkoholu

(ałtl08$lk,p'a.)'

Przepis łrt. Ż7o.ust. 1 i 3la ust' l ustawy o Państwwej In.spekcji sanitamcj uplawniB

cJólvnjgo Inspektora $anitanicgo <to wydarria Eenęralnego alttu administrac'vjnęgo' stanowiącego

wyraz doraz4ęgp, prolrlaŁłyczuogo działania (tak rruiu. Wojewódzki sąd AdnriŃtlaiyjny w

wyroku z dnia 7 grudnił 201l r. w spmwie o sygn. ala vll sd/wA 1830/l l). Działrnie

zapobiegawcze, podjęte da Podstswio' ninigjszej deoyzji" zrrajdujęcej $wojg pr8q&lg uz8sadnienie w

art. 27g usl l i ort' 3la ust. l ustawy o Panstwowej Inspekcji SaD_łarnej, pazwoli zatłzy'maę

produt1y, 'abezpioczJć ich !.fóbki i nalrazać zaprzpŚhnie driałłlnoŚci w lym zakresie (a . 27c xsl

3) na czas nie7ńędĘ do przoprowadzonia oceny i lradgń bezpieczęńgtwa Produ}tów'

Otrzvlruia:

- WedĘ roz&ielnilta:

. Psństwowi \yoji.łd(lzoy lnspclłorz7 $ao.itrrni

- PĄńJtwowj Pr*jłł('wi lIgpćktolzy słnharni

- pań$wowi olf,Djc;I$l Inspcldorzy Sanitarni

Follcztltti.: $trcha, kló{a u\}aźĄ że Bilrjejsa8 dąyąig nalll!ŻB PltlwÓ, Tlożę w1ieśó do Glówtego tnspekton

Snnitamłgo wniosek o ponowne tn?pahzenie Śplawy w tel.lnbie l4 od d0ifl doręczenb ninieiszej decyŻji'
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