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Gdańsk, dnta 2013.07. /

POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR

ł

rNsPEKcJilfrSPLowEJ

Sygn. akt: ZN.83 6L219.20I3.SŻ

ULLA

Sp. z o.o.

ul. Rzecrypospolitej 33
80 _ 463

DECYZJA
i

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3

art.

Gdańsk

Nr 2N.D.39.20I3.52

40 a ust. 4 ustawy dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości

handlowej arĘkułów rolno-spozywczych /tekst jednolity Dz. U . z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.l

,

w związku z s 6 pkt. 1 Zarządzenia Po.lI0.I3.20I3 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisyvania decyzji, postanowień, dokumentów
Inspektora

oraz

urt. 104

$Ii 2

ustawy

z

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

dnta 14 czetwca 1960 t. Kodeks postępowania

administracyjnego /tekst jedno|ity zŻ000 r.Dz. U. Nr 98,poz. I07I zę zm'l

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha

i Niezywnościowych Nr

_ Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zyrłłrościowych
PO.057.17.2013.PH

administracyjnego, .vqrmlilza spółce

ULLA

po

przeprowadzeniu postępowania

Sp. z o.o., ul. Rzeczypospolitej

33,

80

_

463 Gdansk

kare pieniężna w wvsokości664.00 zł (sześćsetsześćdziesiat czterv złote)

z

tytułu wprowadzenia do obrotu opakowanych środków spożywczych tj.

2 partii mrożonych

wyrobów kulinarnych o wartości231r86 złtjz
1/8

gł'fvvrff,V rl,lw"

[(.0ł ł'aib h

a. Gołąbków z kaszą

gryczaną

i

grzybami ń 500 g, partia 4 sztuki w cenie 7,99 złlszt'

o wartości3I,96 zł, producent: PPHU ,,ROLMAX'' Sp. z o.o. ul. Koszarowa 19, 14-240
Susz, najlepiej spożyć przedkońcem: 04.2013,numerpartii: 1 106;

b. Kaczki tradycyjnej ń

320

g

partia 10 sztuk w cenie 19,99 złlszt. o warlości 199,90 zł,

wyprodukowano ptzez: Przetwórnia Drobiu SZTUDE'R P.D. Sztuder ul. Ruciana 6,66-004
Racula, najlepiej spożyć przed: 08.04.Ż014, data produkcji jest jednocześnie numerem partii

wyrobów nieodpowiadających pod względem oznakowania jakoŚci handlowej określonej w

przepisach o jakościhandlowej tj. w $ 26 ust. 1 pkt. 2 rozpotządzęnia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 10 |ipca2007 r. w sprawie znakowania środków Spozywczych (Dz. U. Nr 137,
poz. 966 ze zm.) z uwagi na brak podania w oznakowaniu ww. produktów dodatkowo informacji
okreŚlających okres przechowywania ptzęz konsumenta wraz

z

temperaturą przechowywania lub

wymagany m rodzajem wyposazenia do przechowywania

c. Kaczki

tradycyjnej ń 320

g

partia 10 sztuk w cenie 19'99 złlszt. o wartośct 199,90 zł,

wyprodukowano przez: Przetwórnia Drobiu SZTUDER P.D. Sztuder ul. Ruciana 6, 66-004
Racula, najlepiej spoŻyó ptzed: 08.04.2014' data produkcji jest jednocześnie numerem partii

wyrobu nieodpowiadającego pod względem oznakowania jakościhandlowej określonej
w przepisach o jakościhandlowej tj. w $ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca2007 r. w sprawie znakowania środków Spozwczych (Dz. U. Nr 137,

poz. 966 ze zm)

z

:uwagi

na nie podanie w oznakowaniu produktu zasadniczei funkcji

technologicznej substancji dodatkowej (glutaminianu sodu)' zamięszczonej w vnykazie składników.

PowyŻsze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej

w sklepie

INTERMARCHE

w Gdańsku przy ul. Rzeczypospolitej 33,należącym do strony postępowania.

Uzasadnienie
W dniach I0-I2 kwietnia 2013 r' inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

w Gdańsku działając na podstawie upowaznienia Nr ŻN.osl.ztg.2013.MK

z

dnta I0'04.2aB r.

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, podstawa prawna: art.
ust' I,Ż,3 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004
2OO4

z

3

dnia 29 kwietnia

r' w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem

paszowym i zywnościowym oraz regułami dotyczqcymi zdrowia nłierzqt i dobrostanu nvierzqt (Dz.

U. L 165 z3O.4.2OO4r., Str. I,zpoŹn.zm.),art.17ust.3 ustawy zdnia}I grudnia2000r.
handlowej artykułów rolno-spo4nvczych (Dz. U.

z

2005 r.

Nr

187, poz. 1577 ze zm.)

o

jakości

w zwtązku
218

z

art.

3 ust. 1 pkt 6 oraz art.3 ust. 1 pkt 1

Handlowej (tekst jednolity Dz. IJ.

Nr

151

i 2 ustawy z

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

z 2009 I., poz. I2I9 zę zm.)

przeprowadz1ł kontrolę

w sklepie INTERMARCHE w Gdańsku, uL Rzeczypospolitej 33, naleŻącym do
ul. Rzeczypospolitej 33, 80 _ 463 Gdańsk.

W toku kontroli

ULLA

Sp. z o.o.,

sprawdzono m.in. prawidłowośóoznakowania mrozonych wyrobów

kulinarnych.

W wyniku

pov,ryŻszego zakwestionowano oznakowanie znajdĄących

się w obrocie Ż partti

mroŹonych wyrobów kulinarnych o wartości23I,86 zŁtj.:

.

i

Gołłbki z kaszą gryczaną

grzybami ń 500 g, partia

4

sztuki

w cenie

'7,99 złlszt.

PPHU ,,ROLMAX'' Sp. z o.o. ul. Koszarowa 19,14-240 Susz,

o wartości3I,96 zł,producent:

najlepiej spozyó przed końcem: 04.2013, numer partii: 1 106;

o

Kaczka tradycyjna ń 320

g

partia 10 sztuk w cenie 19,99 zŁlszt o wartości 199,90 zł,

wyprodukowano ptzez: Przetwórnia Drobiu SZTUDER P.D. Sztuder ul. Ruciana 6, 66-004
Racula, najlepiej spoŻyc przed: 08.04.2014, data produkcji jest jednocześnienumęrem partlt,

zuwagi na brak podania w oznakowaniu ww' produktów dodatkowo informacji określających okres
przechowywania pTzęz konsumentawraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem

do przechowywania (Gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami oraz Kaczka
tradycyjna) oraz w przypadku kaczki tradycyjnej nie podanie w oznakowaniu produktu
wyposazenia

zasadniczej funkcji technologicznej substancji dodatkowej (glutaminianu sodu), zamieszczonej

wwykazieskładników,costanowiłonaruszenie kolejno $26ust. 1pkt.2i $ 6ust. 1pkt 1
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07. w sprawie znakowania środków
spozwczych (Dz. U. Nr

I37 ,

poz. 966 ze zm.).

Producent Kaczki tradycyjnej

-

Przetwórnia Drobiu SZTUDER P.D. Sztuder w odpowiedzt na

wystąpienie pokontrolne wyjaśnił,ze dostosuje oznakowanie do obowiązującychprzepisów.
Natomiast producent gołąbków zkaszą Eryczaną t grzybami

- PPHU ,,ROLMAX''

w udzielonych

odpowiedziach wyjaśntaŁ, że wyrób jest prawidłowo oznakowany' poniewaz są w oznakowaniu

wszystkie niezbędne informacje

a

data minimalnej trwałoŚci określa jednocześnie okres (czas)

przechowywania przez konsumenta. Ponadto producent podkreślił,że jest producentem żywności
głęboko mrozonej i nie ma konieczności określania temperatur przechowywania żywnościpowyzej

poziomu

-

18oC a tym samym czasu przechowywania innego niż wznaczony datą minimalnej

trwałoŚci.

Pismem

w

z

dnia 19'06.2013r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdansku zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

318

wymierzenia kary pienięznej z tytułu wprowadzenia do obrotu ww. Ż partii mrożonych wyrobów
kulinarnych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach
Ponadto w piśmie tym pouczono stronę, iŻ zgodnie

z

art. 10

o

jakoŚci handlowej.

$ 1 Kodeksu

postępowania

administracyjnego moŻe brać czymy udział w kazdym stadium postępowanla, a przed wydaniem
decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebrarrych dowodów i materiałów orazzgłoszonych
Żądań.

Pismem

w

z

dnia 20.06.2013

f.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził, co
następuje.

W myślart. 3 pkt. 8 Rozporządzenia (wE) nr 17812002 Parlarrtentu Europejskiego
i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa
zywnościowego, powołującego Europejski Llrząd
ustanawiającego procedury

w

ds.

Bezpieczeństwa Zywnościoraz

U. L 3I z 7.2.2002,
Ąnanościlub pasz w celu sprzedazy,

zakresie bezpieczenstwa zywności (Dz.

str. I) ,,wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie

z uwzględnieniem oferowania do sprzedazy lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz
sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania''.

Artykuł L7 ust. l' cytowanego porryżej Rozporządzenia (wE) nr

17812002 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia}9 stycznia2))2 r. stanowi:
,,Podmioty działajqce na rynku spożywczym i pasz zapewniajq, na wszystkich etapach produkcji,

przetwarz(tnia

i

dystrybucji w przedsiębiorstwach będqcych pod ich kontrolq, zgodnośćtej

Ąłvnościlub pasz Z wymo7ami pru,ua żywnościowegowłaściwymidla ich działąlności
i kontr olow anie pr ze strze gania tych wymo gów

"

.

Jakośćhandlowa w myślart.3 pkt 5 cytowanej ustawy o jakościhandlowej art. rolno

-

-

spożywczych oznacza cechy artykułu rolno-spoz}nvczego dotyczące jego właściwości
organoleptycznych, fizykochemicznych i milaobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezertacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

frtosanitarnymi.

Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spozrycze powinny spełniaó wymagania w zakresię

jakościhandlowej, jeŻeli w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie wymagania,
oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane
4t8

przez producenta

_

art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o jakościhandlowej arĘkułów rolno_

spożywczych.

Ustawa

o

jakości handlowej artykułów rolno _ spożywczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a ust.

1

pkt. 3 ,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spoż1łvcze nieodpowiadajqce jakościhandlowej
olcreślone'j w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu

tych arĘkułów, podlega karze pienięznej

w

wysokoścido pięciokrotnej wartości korzyści

majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno
- spożywczych do obrotu,

nie niższej jednak niż 500 zł".

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania
środków spoż7łvczych wdtożyŁo w $ 26, postanowienia Dyrektywy Rady 89/108/EWG w sprawie

zb\izenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się
przęZnaczonych do spozycia przęzludzi (Dz.Urz.UE.

L

do środków spoŻywczych

1989 Nr 40 str. 34)'

Zgodnie z $ 26 ust. 1 ,,w oznakowaniu opakowanych środków Spozwczych głęboko mrozonych
przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się tlodatkowo informacje:

2) olłeślajqceolłes przechowwania przez konsumenta wraz z temperaturq przechowywania lub
wyma4anym rodzajem wyposażenia do przechowywania''

'

Słowo ,,dodatkowo" oznacza, że ww. informacja powinna byó przedstawiona w oznakowaniu
głęboko mrozonych środków spożywczych jako uzupełnienie informacji wymaganych dla
wszystkich opakowanych środków spożywczych na podstawie $ 2 ust.

1

ww. rozporządzenia w tym

m.in. daty minimalnej trwałościalbo terminu przydatności do spozycia)
przechowywania

,

i

jeżeIi oznakowanie środkaSpozyvvczego zawiera informacje

przydatności do spożycia oruz

warunków

o

terminie

w przypadku, gdy jakośó środkaspoŻywczego w istotny

sposób

zaIeŻy od warunków jego przechowywania.

Art. 8 cytowanej Dyrektywy Rady 89/108/EWG precyzuje to w następujący sposób
,, dodatkowo do daty

minimalnej trwałościmusi być dodany czas,

w

jakim głęboko mrożone środki

SpoZWcZe mogq być przechowwane przez nabywcę, oraz musi być wyszczególniona temperatura
pr

ze

chowyw ani ą lub

ro

dz

aj ur z q dze

ń

pr ze chow

uj q cy c h"

.

Ww. przepisy wskazują na koniecznośó doprecyzowaria przez producenta produktu głęboko
mrozonego informacji dla konsumenta o prawidłowym sposobie przechowywania'

Przepisy rozpotządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie
znąkowania środków spożywczych lDz' U . nr I37 , poz. 966 z późn. zm./ stanowią w:

o

$ 6 ust. 1 pkt 1 ,,ZamieszczaJąa w vrykazie składników dozwolone substancje dodatkowe,

podaje się ich nazwę lub numer oraz zasadniczq funkcję technologicznq, ktorą ta substancja pełni
w środku spoŻywczym,..'"

'

518

Kary zastosowanę w ptzypadku naruszenia prawa zywnościowego zgodnie
rozpotządzenia (WE')

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z

z

art. 17 ust. 2

dnia 28 stycznia 2002 r.

powinny byó skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zgodnie z art. 40 a ust.
cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

5

Spozwczych, ustalając wysokośćkary

pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości' stopień zavłinienta, zalłes
naruszeni a, doty chczas ow ą działaIno śó oraz wie lko śó

o

brotów.

Wykonując dyspozycję povłyższego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził

Y

ilznał:

stopień szkodliwości czynu za wysoki - brak podania dodatkowo informacji określających okres

przechowywania przez konsumenta wTaz

z

temperaturą przechowywania

lub wymaganym

rodzajem Wyposazenia do przechow1rvania w przypadku mrożonych wyrobów kulinarnych,
pozbawiało potencjalnego konsumenta możIiwościuzyskania istotnych dla niego informacji

dotyczących prawidłowego sposobu oraz okresu przechowywania produktów głęboko
mrozonych

w gospodarstwach domowych, w których urządzenia chłodnicze przewaznie

nie

pozwalają utrzymywaó wskazanej przez producenta temperatury lponiŻej ,,_ 18 oC'' l,

w której produkt zachowuje właściwąjakoŚó w okresie określonym datą minimalnej trwałości.

Wiadome jest, że im uyższajest temperatura przechowywania tego rcdzĄll' produktów, tym
krótszy jest okres przechowywania, w którym zachowuje on odpowiednią i gwarantowaną ptZęZ
producenta jakość.Produkt głęboko mrozony przechowywany

wskazanej plzęzproducenta

l- I8'Clw

w

temperaturze wyższej od

okresie .vqrznaczonym datą minimalnej trwałościmożę

stanowić zagtoŻenie dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym tak

istotne jest aby

potencjalny konsument posiadał możliwośódostępu do takiej informacji, którą zgodnie
z przepis ami naleŻy umi

Y

*

e

Ś

ci

ć na opakowaniu pro duktu.

stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki, gdyz strona jako profesjonalista działający na

ryŃu artykułów rolno-spożywczych ma obowiązek znajomości przepisów prawa
zytĄmościowego związartych z wykonyłvaną dziaŁalnością. Zapobieżenie nieprawidłowościom
detalicznym

dotyczącym oznakowania zakwestionowanych produktów \ęŻałow mocy strony, gdyŻ mogŁy
one byó wykryte podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów przy ich dostawie,

tymbardziej, Że w swojej ofercie strona posiadała równiez mrozone środki spożywcze innych
producentów, wśród których były również produkty mrozone prawidłowo oznakowane. Strona

powinna zabezpieczyó prawidłowe funkcjonowanie słuzb dokonujących kontroli oznakowania
towarów przy odbioTze oraz odpowiednie procedury określające chociazby właściwydobór
dostawców.
618

zakres naruszenia jako średnl,prawidłowa
stanowią
w

i

je

dęn z w aŻniej szych elementów

e l ko ść o b r o t

ów

p

j

i

rzetelna informacja udzielana konsumentowi

ako ścihandlowej

ozw ala na uznanię przedsiębio

r

.

cy za małe go przedsiębiorcę

jest to pierwszy przypadek w okresie 24 miesięcy stwierdzenia tego typu nieprawidłowości

IJwzg\ędniając fakt,
przedsiębiorcę

że jest to pierwszy

przypadek wprowadzenia przez kontrolowanego

do obrotu artykułów spozywczych

nieodpowiadających jakościhandlowej

określonej w przepisach o jakości handlowej kara w wysokości 664,00

zł (sześćsetsześćdziesiat

czterv złote\ iest adekwatna do naruszenla oraz spełnia funkcję prewencyjną.

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł jak w sentencji.

jakościhandlowej arĘkułów rolno - spożywczych
karę pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa spółka Gdanskdis Sp. z o'o., ul. obrońców
Na podstawie art.40a ust. 6 i 7 ustawy

o

WybrzeŻa 1; 80-398 Gdańsk, powinna wpłacić na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069

6922 3100 0000

NBP/o Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu' w Gdańsku, ul' M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze w godzinach
7:15

_ 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Karaniezapłacona w terminie staje się zaległośctąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy-

z dnia 29

sierpnia 1997

r.

Ordynacja podatkowa

od której naliczane są odsetki zazwłokę zgodnie

z

art. 53 $

lti. Dz. U. z 2012r

poz.749l

I ordynacji podatkowej'

Pouczenie:

i.

Zgodniezart. 127 $

1i2

orazart. 129 $ 1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego

stronie postępowania słuŻy odwołanię od niniejszej decyĄi do Prezesa Urzędu ochrony

Konkurencji

i

Konsumentów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy

I,

00-950

Warszawa. odwołanie naIeŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyĄi za

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 _240 Gdańsk.

2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 K.p.a.)
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3.

Zgodnie

z

art. 40a ust. 8 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

_ spożywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięŹnych stosuje się odpowiednio
przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

Otrzvmuia:

t.

2.
3.

t

,,ULLA"

Sp. z o.o., ul.Rzeczypospolitej 33, 80

-

463 Gdansk

a/a

Wydział. BA w /m

Ą'
I

'l' l',,',

-

jł|,lu l{!r'ł'łlu

"'ź't.l',j..,li;-ll,lll],';lf})T,:liłll'J..r.."

Tel. (058) 341-09 -24
Fax. (058) 34t -08 -71
Fax. (058) 341 - 87 - 83

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ut. Marii KonoPnickiej 4'
80
Wy dział Kontroli

- 240 Gdańsk

Arfykułów Zywnościowych i Nieżywnościowych

Tel.

(058) 341

-87 -

83 wew. 34,40
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3.

Zgodnie

z

art. 40a ust.

8 ustawy o jakościhandlowej aĘkułów rolno _ spożywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje

się odpowiednio

przepisy działu III ustawy ordynacja podatkowa.

Otrzvmuia:

1.

,,ULLA"

Sp. z o.o., ul.Rzeczypospolitej 33, 80

Ż. ala
3. Wydział BA

-

463 Gdansk

w /m
, iri, I'UMoRSKtEUU tv(iih.wUDZKlEGu
|\q'xĘ l i_)P', l\sFF:K('.t;I HA.NnLowEJ

i\

\

/

K Lt,{,V ,..-'
lłł-tu<'- -.
;ł:n,., /'lełltu

l',lA|'ZljLN

i"

Pomorski Wojewódzki Inspektor tnspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80

-

240 Gdańsk

Wy działKonholi Arłkułów Zywnościowych i NieżywnoŚciowych

\\,

'

t

K VJ'}'DZlAi.U

i.iOlia1,

.'.ry]

(

!

I

l

K

'

RTY K UŁo\ł
/\' v).'r,ir'1.)WvCl

i)NTRoLl,\
i:

I

Tel. (058) 341-09 -24
Fax. (058) 341 -08 -17
Fax. (058) 341 - 87 - 83
Tel. (058) 341'87 -

83 wew. 34,40
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