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W GDAŃSKU

?

!

I
ł -tł{l/qi,fiB

łllb:3Tsd

Sygn. akt: ZN.83 6I.416.2013.SŻ.Zs

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp.k
ul. Poznańska 48

Jankowice
62_080 Tarnowo Podeórne

DECYZJA
Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3

i

art.

Nr

2N.D.47.2013.25

40 a ust. 4 ustawy dnta 2I grudnia 2000 r. o jakości

handlowej artykułów rolno-spożyłvczych /tekst jedno|ity Dz. U ' z 2005 r. Nr 187, poz' 1577 ze zm.l,

w związku z $ 6 pkt. 1 Zarządzenia Po.l10.13.2013 Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspekcji Handlowej w Gdansku

z

'dnia

Inspektora

14 maja 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników

Iłojewódzkiego Inspehoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisywania decyzji, postanowień, dokumentów
Inspektora, otaz art. 104
administracyjnego

$Ii 2

z

ustawy

$.22000 r.Dz. U Nr

98,

i

knrespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

dnia 74 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

poz.l07I

ze zm.),

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha _ Naczelnika Wydziału Kontroli ArQkułów Żywnościowych

i Nieżywnościowychupoważnienie Nr PO.057.17.2013.PH' po przeprowadzeniu
administracyjnego, wymierza przedsiębiorcy

Lidl Polska Sklepy

Spożyrvcze Sp.

postępowania

z

o.o. Sp.k.,

ul. Poznańska 4, Jankowice' 62_080 Tarnowo Podgórne

karę pieniężnaw

wysokości 500.00

zł ( pięćset złotvch )

w zwtązku z wprowadzenięm do obrotu 1 partii herbatników pełnoziarnistych ciasteczęk
z1tnio-maślanych w ilości21 dwupaków(2 x 2009) o wartoŚci 125,79 zł, nieodpowiadających

gilqta'otro','Ą ,ł} 0'7,'}u/'}

1/"7

ffi-*o

jakości handlowej - art. t6

rozporządzenia (WE) Nr

i Rady z drria Ż0 sĘcznia 2002 r.

ustanawiajqcego ogólne

jakościhandlowej określonej przepisach o
17812002 Parlamentu Europejskiego

zasady

i

wymagania pravva Ąnunościowego, powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeństwa

Zywności oraz ustanawiajqcego proce:dury w zalrresie bezpieczeństwa Ąłuności(Dz. U.

L

31

z0I'02.200Żr.,s.I zezm.) orazart.6ust2 ustawy zdnia2I grudnia 2000 r. o jakościhandlowej

- spożywczych (pz' U ' z 2005 r. Nr 187, poz.l577 ze zm.) w związku z art. 46 ust.
1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia25 sierpnia Ż006 r. o bezpieczeństwie żywnościi żywienia (Dz.U. z2OIO

artykułów rolno

r.,

Nr

136, poz.

9I4 ze zm.), z uwagi

na

oznakowanie nazwą) która mogła wprowadzać

konsumenta w błąd co do rodzaju, właściwościi skNadu tego produktu.
Pov,ryŻsze stwierdzono

w toku

kontroli przeprowadzonej

w

Sklepie LIDL

w

Gdańsku przy

ul. Hynka 69, 80-465 Gdańsk należącym do Lidl Polska Sklepy Spozywcze Sp. z o.o'

Sp.k.

z siedzib ą w Jankowicach.

Uzasadnienie
W dniu

r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Gdańsku działając na podstawię upowaznienia Nr ŻN.\sl.ąta.20l3.MK z dnia I7.06.2013 t.
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, podstawa prawna:
art. 3 ust. I - 3 tozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882i2004 z dnia 29
18-20.06.Ż013

kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzartych w celu sprawdzenia zgodności

z

prawem paszowym

zwierząt

i zywnościowym oraz rcgli'arrti dotyczącymi zdrowia zwietząt i

(Dz.U.L l9l z28.5.2004

r., stf. I ze zm.), art' I7 ust. 3 ustawy

o jakościhandlowej ańykułów rolno-spozywczych (Dz.

w związkuzart.3 ust. 1 pkt

jednolity Dz. IJ. Nr 151

z

IŻi6 ustawy zdnia

U.

z

2005 r.

z dnia}I

dobrostanu

grudnia 2000 r.

Nr 187, poz. 1577 ze

zm'),

15 grudnia2000 r' o Inspekcji Handlowej (tekst

2009 r.) poz. I2I9 ze zm,) przeprowadzili kontrolę w Sklepie LIDL

w Gdańsku przy uI' Hynka 69,80-465 Gdańsk na|eżącym do Lidl Polska Sklepy Spoz1łvcze Sp.
z o.o. Sp.k. z siedzibąw Jankowicach.

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowośó oznakowania wyłozonych do sprzedłzy produktu

o nazwie herbatniki pełnoziarniste - ciasteczka Ętnio - maślane,w ilości21 dwupaków
(2 x 2009) zawierujących po 2 opakowania jednostkowe d 2009 tego wyrobu w cenie 5,99
złldvnryak o wartoŚci 125,79 zł, z oznaczeniaIrń m.in.: najlepiej spozyó przed: 01.03'14, 081,
wyprodukowano w Niemczech

Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr.

1,

D

-

74167 Neckarsulm

(Niemcy), składniki: mąka pszenna pełnoziarnista(64oń), cukier, masło(|2%o), mąka pszenna'
Syrop glukozowy, substancje spulchniające: wodorowęglan amonu' wodorowęglan sodu, mleko

pełne w proszku, sól, regulator kwasowości:węglan sodu.
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W wyniku

powyższego stwierdzono, żę nazwa ww. produktu sugeruje,

wyprodukowany zmąkiŻytniej.Nazwata mogławprowadzaókonsumenta

iz jest to

w błąd codo

wyrób

rodzaju,

i składu tego środka, będącego w rzecrywistości wyrobem wyprodukowanym nabazie
właściwości
mąki pszennej zadeklarowarrej w składzie tego produktu.

PovłyŻsze stanowiło naruszenie art.
Europejskiego

i Rady z

16

Rozporządzenia (WE)

ff

I78lŻ002 Parlamentu

dnia 28 stycznia 2002 t. ustanawiającego ogólne zasady

i

wymagania

prawa żywnościowego,powołującego Europejski IJrząd ds. Bezpieczenstwa Zyłrmościoraz
ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczenstwa zywności(Dz. U.

dalej Rozp orządzenie (WE) nr I78l20O2 Parlamentu Europejskiego

L 3I z I.Ż.2002,

i Rady z

dnia

str. I)

-

28 stycznia

2002r.otazart.6ust2 ustawy zdnia2l grudnia2000r' o jakościhandlowej artykułówrolnospoŻywczych cyt.wyŻej w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żyłvnościi żyuienia (Dz.U.

W

odpowiedzi

na

z20l0r Nr

136,

poz.914 zpóźn. zm.).

wystąpienie pokontrolne spółka poinformowała,

Że podjęto

decyzję

o skorygowaniu błędu w oznakowaniu i opracowywane są nowe etykiety.

W związku z tak

ustalonym stanem faktycznym Sprawy pismem

z dnia

23.07'2013r

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zawiadomił stronę o wszczęclu

postępowania administracyjnego

w

przedmiocie wymierzenia

kary

pienięŻnej

z

ty\ilu

wprowadzenia do obrotu ww. 1 partii herbatników pełnoziarntstych _ ciasteczek żytnio-maślanych
nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakości handlowej.

Ponadto

w piśmie tym pouczono

stronę,

iż zgodnie z art'

10 $ 1 Kodeksu postępowania

administracyjnego moŻe brać czywty udziaŁ w kazdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji ma prawo do wypowiedzenia się co do zebratych dowodów i materiałów oruz zgłoszonych
Żądaf'.

Pismem

w

z dnia

17.07.2013

f.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów"

Po otrzymaniu Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w

sprawie

wymierzenta kary pienięznej spółka poinformowała, Że podjęła decyzje o zmianie oznakowania

i

produkty

z prawidłowym oznakowanięm wprowadzone zostaną do sprzedaŻy w puŹdzierniku

2013r. Jednocześnie strona postępowania wnosiła o wymierzenie kary pieniężnej w najniŻszej
wysokości.

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

3t7

W myślart' 3 pkt' 8 Rozporz

z

ądzenia

(wE) nr

17812002 Parlamentu Europejskiego

i Rady

dnia 28 stycznia 2002 r' ,,wprowadzenie na rynek oznaczfl posiadanie żywnościlub pasz w celu

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

i Rady

z

z

ust.l cytowanego rozporządzenia (WE) Nr l78 Parlamentu Europejskiego

art. 8

dniaŻ8.01.2O0Ż r. - prawo żywnościowema na celu ochronę interesów konsumentów

i powinno stanowió podstawę dokonywania przez konsumentow świadomego wyboru związanego
ze spoŻywaną przeznich zywnością.

Ma na celu zapobieganie:

a)

oszllkanczym lub podstępnym praktykom;

b)

fałszowaniu zylvnoŚci;

c)

wszelkim innym praktykom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd.

,,Podmioty dzia|ające na rynku spożywczym i pasz zapewniaj4; na wszystkich etapach
produkcji, przet'warzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą,
zgodnośćtej żywnościlub pasz

z wymogami prawa

żywnościowegowłaściwymidla ich

działalnościi kontrolowanie przestrzegania tych wymogód'
pov,ryŻej Rozporuądzenia

- artykuł 17 ust' 1 cytowanego

(wE) tt I78l200Ż Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia28 stycznia

2002 r.

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

-

spozywczych oziacza cechy artykułu rolno-spoż}"Wczego dotyczące jego właściwości
organolepty cznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii
produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania,

prezentacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.

Wprowadzane do obrotu arĘkuĘ rolno-spożYwcze powinny spełniać wymagania
w zakresie jakości handlowej, jeŻeIi w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie
wymagania ) oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeŻeli ich spełnienie zostało
zadeklarowane przęz producenta

_

art.

4 ust. 1 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów

rolno- spożywczych'

Zgodnie

z

artykułeml6 cytowanego powyżej Rozporz ądzenia(WE) nr L78l20O2 Parlamentu

z

28 stycznia 2002 r. ,rBez lszczerbku dla bardziej szczegółowych
przepisów prawa żyvnościowego'etykietowanie, reklama i prezentacja Żywnościlub pasz,
Europejskiego i Rady

dnta

zuwzg|ędnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowaria,używanych opakowań, sposobu ułoŻenia
417

i

miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób,

nie może wprowadzać konsumentów w błąd''.

W myślart.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r' o bezpieczeństwie zywności
i żWienia cyt. wyżej ,,oznakowanie środkaspożywczego nie może wprowadzać konsumenta
w błąd, w szczególności co do charakterystyki środkaspoŻywczego, W tym jego

naz.vqy,

rodzaju,

składu, ilości,źrodłalub miejsca pochodzenia, metod vłytwarzania lub produkcji'''
właściwości,

Ustawa
ust.

1

o

jakościhandlowej artykułów rolno _ spoż1łvczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a

pkt. 3:

,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spoĄnvcze nieodpowiadajqce jakości handlowej
określonej w przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu

tych arĘkułów, podlega karze pieniężnej

w

wysokoścido pięciolłotnej wartościkorzyści

majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów
rolno-spoż1nvczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500

zł"

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa zywnościowego - zgodnie z art' I] ust'

2

i Rady z dnia28 stycznia2002 r.

-

rczporządzenia (WE)

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku wykonując dyspozycję ań.

40 a ust. 5 cyt. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

Spozwczych, przy ustalaniu

wysokości kary pienięŻnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości,stopień zawinienia,
zahes naruszenia, dotychczasową działalnośćoraz wielkośćobrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku stwięrdził iuznał':

o

stopień szkodliwości czynu

za wysoki z

luwagl

na to, Że wprowadzenie do

obrotu

przedmiotowego produktu oznaczonego nazwą, która mogła wprowadzió konsumenta w błąd co do

rcdzaju, właściwościi składu tego produktu było działantęm na szkodę konsumentów,

w ocenie tut. Inspektora bez

wątpienia

w sposób istotny naruszającym ich interesy. Konsument

podejmując decyzję o zakupie towaru kieruje się przede wszystkim nazwą podaną na opakowaniu

jednostkowym. W zwiryku z powyższym powinnabyć ona prawdziwa i w pełni odzwierciedlac
charaktęr produktu, umozliwiając konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właŚciwościtego produktu.

Informacje podane w nazwie środków spoŻywczych są bardzo często podstawą dokonania wyboru

ptzy zakupie z uwzg|ędnieniem wskazań zdrowotnych i preferencji smakowych

nabywcy.

oznakowanie środka spożywczego nazwą zawierĄącą nieprawdziwą informację co do charakteru
tego środkamoŻe uniemozliwić konsumentowi dokonanię świadomego wyboru i zakupu zgodnie
517

z oczekiwaniem.

.

-

Stopień zawinienia jako wysoki

ryŃu detalicznym

i

strona postępowania będąc znaczącym operatorem na

prowadzącym wieloletnią działaIność,powinna stosować

takie

procedury,

które uniemozliwiałyby dostęp do sieci detalicznej towarów wadliwie oznakowanych. Ujawniona
wada w oznakowaniu była stosunkowo łatwo zauwaŻa|na

i mogła ona

zostaó

lvykyta chociazby

podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów przy tchdostawie.

Zatem zapobieŻenie stwierdzonej nieprawidłowościom leżało - zdariem tut. Inspektora w mocy
strony, która nie dochowała obowiązku zapewnienia w obrocie zgodności zyrłmościz wymogami
prawa zywnościowego.

o

jako średnl - oceniając te przesłankę tależy stwierdzić' że prawidłowe
oznakowanie produktu stanowi jeden z najwaŻniejszych elementów jakościhandlowej.
zalcres naruszenia

Wprowadzenie do obrotu środkaspożywczego oznaczonego nazwą, która mogła wprowadzai

aw błądco do jego charakterystyki było naruszeniem wymagań w zakresie oznakowania

konsument

tego produktu oruzrymaganprawa zywnościowego.
istotnych z punktu widzenia właściwości

o

dotychczasowa działalność_ z dokufnentacji zgromadzonej prze tut.Inspektorat wynika, iz jest

to drugi, lecz o innym charaktęrze przjpadek wprowadzenia przez stronę postępowania do obrotu

na lokalny rynek artykułu rolno

-

spdŻywczego Z rulruSzeniem przepisów o jakościhandlowej

w okresie 24 miesięc y poprzedzających kontrolę.

o

w

i

ć o b r o t ów po zw a|a na uznanie spółki za mak'r oprzedsiębiorcę.

e l ko ś

W zwiqzku z

powyższym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gdańsku orzekł jak w

sentencji.

:

Na podstawie art.4Oa ust' 6 i 7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno _ spoż7łvczych karę

pienięŻnąstanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca

z

.

o.o. Sp.k. ul. Poznańska

4,

Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp.

Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne powinien wpłació na

rachunek bankowy:

\ilojewódzkiego 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:I5 _ 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
K7yaniezapŁacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy

z

dnia

29 sierpnia 1991 r.

Ordynacja podatkowa

od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie

z

art. 53 $

I U. Dz. U. z

2012r poz. 749

I

I ordynacji podatkowej.

617

i

miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób,

nie może wprowadzać konsumentów w błąd''.

W myślart.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie zywności

i zywienia cyt. wyżej ,,Oznakowanie środkaspożywczego nie może wprowadzać konsumenta
w błąd, w szczególności co do charakterystyki środkaspoŻywczego, W tym jego nazry, rodzaju,
składu, ilości, źtódłalubmiejsca pochodzenia' metod wytwatzartia lub produkcji'''
właściwości,

Ustawa
ust.

1

o

jakościhandlowej artykułów rolno

-

Spozwczych cyt. wyżej stanowi w art. 40a

pkt. 3:

,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadajqce jakości handlowej
olcreślonejw przepisach o jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu

tych artykułów, podlega karze pieniężnej
majqtkowej uzyskanej lub

w

wysokoścido pięciokrotnej wartościkorzyści

hóra mogtaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych arĘkułów

rolno-spozywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł''

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa żywnościowego - zgodnie z ut. I] ust. 2
rczporządzenia (WE)

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 28 stycznta 200Ż t'

-

powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku wykonując dyspozycję art.

40 a ust. 5 cyt. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

Spozwczych, przy ustalaniu

wysokości kary pienięŻnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości, stopień zawinienia,
zakrę s naruszeni a, doty chczas ow ą działalno śćor az wielko Ś ó obrotó w.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Harrdlowej w Gdańsku stwierdził iuztil.:

C stopień szkodliwości czynu za wysoki - z uwagi na to, że wprowadzenie do

obrotu

przedmiotowego produktu oznaczonego rrazwą, która mogła wprowadzić konsumenta w błąd co do

rcdzaju, właŚciwościi składu tego produktu było działanięm na szkodę konsumentów,

w ocenie tut. Inspektora bez

wątpienia

w sposób istotny natusząącym ich interesy. Konsumęnt

podejmując decyĄę o zakupie towaru kieruje się przede wszystkim nazwą podaną na opakowaniu

jednostkowym. W

zwipku z

povłyższym powinnabyć ona prawdziwa i w pełni odzwierciędlać

charakter produktu, umozliwiając konsumentowi tozpoznanie rodzaju i właściwości
tego produktu.

Informacje podane w nazwie środków spoŻywczych są bardzo często podstawą dokonania wyboru

przy zakupie

z

uwzględnieniem wskazań zdrowotnych

i

preferencji smakowych nabywcy.

oznakowanie środka spożywczego nazwą zawierĄącą nieptawdziwą informację co do charakteru
tego środkamoże uniemozliwió konsumentowi dokonanię świadomego wyboru i zakupu zgodnie

st7

Pouczenie:

1.

Zgodniezart. 127$1i2orazart. 129$1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego
stronie postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony

Konkurencji

i

Konsumęntów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950

Warszawa. odwołanie należy wnieśó w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za

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

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

z

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

-

spoŻywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiędnio
przepisy dziaŁu III ustawy ordynacja podatkowa.

otrzymują:

1. Lidl Polska Sklepy Spozl'wcze Sp. z

2.
3.

o.o. Sp. ul. Poznańska

4,

Jankowice, 62-080 Tarnowo

Podgórne
ala
Wydziil. BA w /m

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4,
80 _Ż40 Gdańsk

Wydział Kontroli AĄkułów Zywnościowych i

Nieżywności

I
I
I

Tel.

I

Tel. (058) 34I -

I

(058) 34l
Fax. (058) 341
Fax. (058) 341
87

-

_09 -24

-

08 -77
87 _ 83

83 wew. 34,40

711

Pouczenie:

1.

Zgodniezart.t27$1i2orazart. 129$1i2KodeksupoĘpowaniaadministracyjnego
stronie postępowania słuzy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony

Konkurencji

i

Konsumentów

w

Warszawie' Plac Powstańców Warszawy 1,

00_950

Warszawa. odwołanie na|ezy wnieśó w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za

pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdansku, ul.M.Konopnickiej 4, 80 -240 Gdansk.
2.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. l30 $ 2 K.p.a.)

3.

Zgodrue

z

art.4Oa ust. 8 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno _ spozywczych

w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pienięznych stosuje się

odpowiednio

przepisy działv III ustawy ordynacja podatkowa.

otrzvmuią:

l.
2.
3.

Lidl Polska Sklepy Spożrywcze Sp. z o.o. Sp. ul. Poznańska 4, Jankowice, 62-080 Tamowo
Podgóme
ala
Wydział BA w /m

4ŃSś)

Pomorski Woj ewódzki Inspektor Inspekcji llandlowej
w Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk

Wydział Kontroli Artykułów Zywnościowych i

Nieżvwności

Tel.

(058)

341-09 -24

Fax. (058) 34t-48-77
Fax. (058) 341 - 87 - 83

Tel. (058) 341-

87

-

83 wew.34,40
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