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ECOBALTICA Sp. z o.o.
ul. Miętowa lC,lok. 6
81-589 Gdvnia

D E C Y Z J A Nr ZN[.f).18.2014.25
Napodstawie ań.25 ust. 1pkt 5lit.

a oraz

art.25 ust.3 pkt

25 częrwca Ż009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr

1

1lit' custawy zdnia

16, poz. 97 5)

w związku z $ 6

pkt. 1 Zarządzenia Po.1I0.13.2013 Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku

z dnia 14 maja 20]3 r. w

sprawie upoważnienia pracowników Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz podpisyuania

decyzji, postanowień, dokumentów

art. I04

i

korespondencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora, oraz

$ 1 i 2 ustawy z dtla 14 częrwca

1960

t. Kodeks postępowania

administracyjnego

(tj. 22013 r., poz.267)

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny Klecha _ Naczelniku Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

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

ECOBALTICA Spółka z

postępowania

ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Miętowa 1C, lok' 6, 81-589 Gdynia karę pieniężną w wysokości
500.00

zł (nięćset złotvch) w zwtązku z

wprowadzeniem do obrotu partii dżemu aroniowo-

jabłkowo-gruszkowego, Aroniowe Pole ń 330 g o wartości ]9,20 zŁ, producent: Polwit, 62-067
Rakoniewice Wieś31' wyprodukowano dla: P.H. TMT Mariusz Tadeusz, Troszczyn 19, 64-330

opalenica, oznaczony na opakowaniu terminem o treści',ceńyfikat ekologiczny PCBiC Nr PLEKo-06-000616lI1/01'' jako produktu rolnictwa ekologicznego, nie spełniającego wymagań
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określonych w art. 23 ust. 4

w

(ii)

rozporządzenia Rady (WE') nr 83412007

sprawie produkcji ekologicznej

i

znakowania produktów ekologicznych

rozpotządzenie (EWG) nr 2092l9I (Dz. U.

-

z dnta28 czerwca2007

L

189

z20'0] '2007 r.,

s.I

i

r.

uchylającego

ze zm.)

Z uwagi na oznaczenie na opakowaniu terminem o treści ,,certyfikat ekologiczny

PCBiC Nr

PL-EKO-06-000616/11101" sugerującym, iż jest to produkt rolnictwa ekologicznego uzyskany
zgodnte

z przepisani rozporządzenia Rady (WE) nr

produkcji ekologicznej
(EWG) Nr 2092191

i

(Dz

83412007

z

dnia 28 częrwca 2007r w sprawie

znakowania produktów ekologicznych
.U.

L.

i

uchylającego rcZporządzenle

I89 z 20.07 .2001 z poŹn' Zm.) , w s1'tuacji gdy udział składników

ekologicznych wynosił mniej niŻ95oń masy składników pochodzenia rolniczego.
Pov'ryższe stwierdzono w wyniku kontroli przeprowadzonej w naleŻącym do Państwa sklepie ,,Eco

Smaki'' w Gdyni, ul. Władysława IV 51.

Uzasadnienie
W dniach od 16 do 22 październtka zal3r., inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji

w Gdńsku,

Handlowej

działając na podstawie upoważnienia wydanego ptzez Pomorskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku

Nr ZN.057.744.20I3.AB z

dnia

I4.I0.20I3r', podstawa prawna: art. 3 ust. 7 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia}}}4 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanychw

i

zywnościowym oraz regułamt dotyczącymi

191

z28.5.2004 r., stf. I zpoen. zm.), art.17 ust.

celu sprawdzenia zgodnościz prawem paszowym
zdrowiazwierząt i dobrostanu zwrcrząt (Dz. U.

L

3 ustawy

z

z

Nr 187,poz. 1577 zę zm') w zwtązkuzart.3 ust.

2005 r.

ustawy

z

dnia 21 grudnia 2000 r. o jakościhandlowej ańykułów rolno-spozywczych (Dz. U.
1 pkt 6

oruzart.3 ust. 1pkt

dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r

poz. IŻI9 zę zm) przeprowadzllt kontrolę w Państwa sklepie ,,Eco Smaki'' w

Nr

1

i

2

151,

Gdyni,

ul. Władysława IV 51.

W toku kontroli dokonano wyrywkowej kontroli prawidłowościoznakowania produktów rolnictwa
ekologicznego.

W wyniku powyŻszego stwierdzono w obrocie dżem aroniowo-jabłkowo-gruszkowy, Aroniowe
Pole ń 330 g w ilości9 sztuk

o

łącznej wartości79,20 zł,producent: Polwit, 62-067 Rakoniewice

WieŚ 31, wyprodukowano dla: P.H. TMT Mariusz Tadeusz, Troszczyn 19' 64-330 opalenica,
oznaczony na opakowaniu terminem o treŚci ,,certyfikat ekologiczny
000616111101" sugerującym'

iz jest to

PCBiC Nr PL-EKO-06-

produkt rolnictwa ekologicznego uzyskany zgodnie

zplzęplsami cytowanego wyżej rozpotządzenia Rady (WE) nr 83412007.
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W odpowiedzi pisemnej na wystąpienie pokontrolne, w związku

Z

Zakwestionowaniem pierwotnie

PH TMT Mariusz
informacja o certyfikacie

oznakowania ww. produktu jako produktu ekologicznego, przedsiębiorca

Tadeusz poinformowaŁ, Że podana w oznakowaniu ww. produktu

ekologicznym dotyczyła wyłącznie ekologicznej aronii użytej do produkcji. Przedsiębiorca
wyjaśniłponadto, Że po kontroli jednostki certyfikującej PCBiC

Z

zPiły została zmieniona

oznaczęniami tego produktu oraz załączyłdo pisma aktualnie stosowaną etykietę,

i

usunięto informację dotyczącą certyfikatu ekologicznego wraz Z numerem

o informuję kto wyprodukował owoc aronii ekologicznej,

etykieta

z

kt&ej

którą uzupełniono

uŻytej do produkcji.

Zgodnie ze wskazaniem zawartości owoców w produkcie gotowym do spozycia podanym przez

w oznakowaniu omawianego dzemu aroniowo-jabłkowo_gruszkowego, Aroniowe
Pole ń 330 g' został on sporządzony z 80g owoców (w Ęm 609 stanowiĘ owoce aronii, 20g

producenta

stanowiły owoce jabłek i gruszek) na 100g produktu.

Zgodnie

z

odnoszące

art. 23 ust

się do

4 lit. a

(11)

rozporządzenia Rady (WE) nr 83412007 c1.t. wyŻej terminy

ekologicznych mętod produkcji można stosowaó

przetworzonej pod warunkiem, Że co najmniej 95o^ masy

W opisie

jej składników

zywności

pochodzenia

rolniczego stanowią składniki ekologiczne.

W świetlepowyższego ww. dŻem aroniowo-jabłkowo-gruszkowy' Aroniowe Pole faktycznie nie
spełniał vnrymaganrozpotządzenia Rady (WE) nr 83412007 c1Ą. v,ryŻej i nie był w istocie produktem

rolnictwa ekolo gicznego.

Przedstawiony stan faktyczny

i

prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie

wydania decyzji o wymierzeniu przedsiębiorcy ECOBALTICA Sp. z o.o., Gdynia, ul' Miętowa 1C'

lok. 6, 81-589 Gdynia kary pienięznej w związku z wprowadzeniem do obrotu partii dzemu
aroniowo-jabłkowo-gruszkowego, Aroniowe Pole ó 330 g jako produktu rolnictwa ekologicznego,

nie spełniającego wymagań okreŚlonych w przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 83412007
cy.towanego wyŻej.

Ustawa z dntaZ5 czerwca2009 r. o rolnictwie ekologicznym I Dz. U. 22009 r. Nr 1 16, poz.

9751 stanowi

w

art. 25 ust. 1 ,,Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadaj ąca osobowości prawnej, która:
- pkt.

5 wprowadza do obrotu produkt:
a) jako produkt rolnictwa ekologicznego, który nie spełnia wymagań określonych

w przepisach rozporządzenia nr 83412007 lub w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie
przepisów

te

go rozpor ządzenia

lub

b) który zostaŁ oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznęgo, z naruszeniem art. 23-26
r

ozp or ządzenta 83

4l

2007,

3/8

- podlega karze pieniężnej w wysokoścido

200% korzyścimajątkowej uzyskanej lub którą

mógłby uzyskać za wprowadzone do obrotu produkty, nie niższej jednak nlż 500zł ,,

Pismem

w

z

dnia 25.03.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

wymięrzenia kary pienięznej przedsiębiorcy ECOBALTICA Sp'

z

w

przedmiocie

o.o.) Z siedzibą Gdynia, ul.

Miętowa 1C, lok. 6, ztytliltt wprowadzenia do obrotu dżemu aroniowo_jabłkowo-gruszkowego,

Aroniowe Pole ń 330

go

wartości79,20

zł jako produktu

rolnictwa ekologicznego, nie

spełniającego wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Rady

(wE) nr

83412007 crt.

wyŻej'
Ponadto w piśmietym poinfolTnowano stronę o prawie do czynnego udziału w kaŻdym stadium
postępowania oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów

i materiałów oraz

zgŁoszonych Żądaf' przed wydaniem decyzji'

Do dnia wystawieniadecyzji strona nie skorzystałazprzysługującychjej uprawnień.

Pismem

w

z dnja

25.03.20I4r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zvrróc1ł się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalił i stwierdził,
co następuje.
Zgodnie z art. Ż pkt 8 ustawy z dnia25'06.2009 r. o rolnictwie ekologicZnym (Dz.
poz.

97

U. Nr

116,

5),,wprowadzanie do obrotu" oznacza w odniesieniu do produktów - wprowadzanie na

rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia(WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 28.0I.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa zywnościowego'
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiającego procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności(Dz. Urz. WE L 3I z 0I.02.2002, str' 1, z poźn. zm.; Dz. Urz.

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz'

15 ,

t' 6, str.463 , z poźn. zm.).

W myślań. 3 ust. 8 rozporządzęnia (WE) nr I]8l2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
cytowanego vłyŻej ,,wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywnościlub pasz

w celu

sprzedażyrztlwzględnieniem oferowania do sprzedazy lub innej formy dysponowania,bezpłatnego
lub nie oraz sptzedaŻ, dystrybucję i inne formy dysponowania''.
Art.

2lit" k rozporządzenta

83412001 cyt. wyżej stanowi, Że: "rrznakowanie'' ozna.cza wszelkie

terminy, słowa, dane szczegółowe, znaki towarowe,

nazw firmowe'

ilustracje lub symbole

powiązane z wszelkimi opakowaniami i umieszczane na nich, atakŻe na dokumentach, materiałach
4t8

3,,

informacyjnych, etykietach, tabliczkach' pierścieniach lub opaskach towarzyszących produktowi
lub odnoszących się do niego''.

W myślart.23 ust.

1 rozporządzenia 83412007 cyt.

wyżej uznaje się, że produkt jest opatrzony

jest terminem odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji, jeŻeli przy znakowaniu,

w

materiałach ręklamowych

lub dokumentach handlowych taki produkt' jego składniki lub

materiały paszowe opisywane Są Za pomocą terminów sugerujących nabywcy, Że produkt ten, jego

składniki lub materiały paszowe zostały uzyskane zgodnie z ptzepisami określonymi w niniejszym
rozporządzeniu.

Zgodnie art.23 ust2 rozporządzenia83412007

cyĄ..vłyŻej

terminy odnoszące się do ekologicznej

metody produkcji nie są stosowane na terenie Wspólnoty

i w żadnym języków

Wspólnoty

w znakowaniu, reklamie i dokumentach handlowych produktu, który nie spełnia wymogów
wymienionych w tym rozporządzeniu, chyba Żę nle są uzr'Vane w odniesieniu do produktów
rolnych w zywnoŚci lub paszy lub w Żaden sposób ntełączą się z produkcja ekologiczną.
Ponadto nie stosuje się żadnych terminów, w tym terminów stosowanych w znakach towarowych,
ani praktyk uzywanych w znakowaniu lub reklamie w mogących wprowadzić

błąd konsumenta

lub uzytkownika poprzez sugerowanie, że produkt lub składniki spełniają wymogi wymienione
w tym rozporządzeniu.

Stosownie do art. 23 ust

4 lit. a (ii)

rozporządzenia 834lŻ007 cyt.

wŻej - w

odniesieniu

do zywnościprzetworzonej terminy odnoszące się do ekologicznej metody produkcji można
stosować

w opisie handlowym pod warunkiem, że co najmniej 957o masy jej składników

pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne.
Zgodnie z art. 8 ust.1 c1'towanego rozporządzenia (WE) Nr 178 Parlamentu Europejskiego

i Rady - prawo żywnoŚciowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić
podstawę dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze spożywaną
przez nich żywnością.

Ma na celu zapobieganie:

a)

oszukanczym lub podstępnym praktykom;

b) fałszowaniu żywności;
c) wszelkim innym prakĘkom mogącym wprowadzać konsumenta w błąd.
Zgodnie z artykułem 16 cytowanego powyżej Rozporządzenia (WE) ff 178l2OO2
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ,,,Bez uszczerbku dla bańziej
szczegółowych przepisów prawa zy'wnościowego, eĘkietowanie, reklama t prezentacja ż1łvności
lub pasz, zuwzględnieniem ich kształtu, wyglądu lub opakowania,uŻywanych opakowań, sposobu
ułoŻęnia i miejsca wystawienia oraz informacji udostępnionych na ich temat w jakikolwiek sposób,

nie może wprowadzać konsumentów w błąd''.

518

,,Podmioty dzia|ające na rynku spożywczym i pasz zapewniają' na wszystkich etapach
produkcji, przetwarzartia i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność

tej żywnościlub pasz z wymogami prawa żywnościow€go właściwymidla ich działalności

i

kontrolowanie przestrzegania tych wymogów"

-

artykuł L1 ust.

1

cytowanego powyzej

Rozporządzenia (WE) rlr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnte

z art. 9I ust. 3

rozporządzenia

Komisji (WE) ff 889/2008 z

dnia

5 września2008 r' ustanawiającego szczegółowe zasady wdrazania rozporządzenia Rady (WE) nr
83412007 w sprawie produkcji ekologicznej

i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu

do produkcji ekologiczł'rcj, znakowania i kontroli (Dz. U.

L

zm.) ,,pailstwa członkowskie podejmują wszelkie Środki

250 z dnia 18.09.2008, s. I z późn.

i

sankcje

w celu

zapobieżenia

możliwościoszukańczego użyłvania oznaczeń, o których mowa w tytule IY rozpotządzenia (WE)
nr 834l200J oraz w tytule III lub załącznl'ku XI do niniejszego rozporządzenia''.

Kary zastosowane w przypadku naruszenia prawa żywnościowego - zgodnie z art. 17 ust. 2
rozpotządzenia (WE)

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

i

Rady - powinny byó skuteczne,

proporcj onalne i odstr asząące'

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Żę przedsiębiorca ECOBALTICA Sp. Z o'o. z siedzibą

\^/

w Gdańsku

stwierdził,

Gdyni był odpowiedzialny

za wprowadzenie do obrotu przedmiotowego produktu jako produktu rolnictwa ekologicznego nie
spełniającego wymagań określonych w przepisach rozporządzenia
Żę Wmłerzenie kary pienięznej temu przedsiębiorcy

z

83412007

i

uznał,

jest uzasadnione.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
art. 26 ust. 1 cyt. ustawy

nr

w

Gdańsku, wykonując dyspozycję

dnta 25 .06.2009 r. o rolnictwie ekologic

znym, przy ustalaniu wysokości

kary pieniężnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienta,
zalłę s narus

z

eni

a, doty chczas ow ą dziaŁalno śó o raz wi e lko

Ó

ś

o

brotó w.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokość kary wzi$.
pod uwagę:

.

najwyuzy stopień szkodliwości czynu, poniewaz wprowadzenie do obrotu przedmiotowego

produktu jako produktu rolnictwa ekologicznego, oznaczonęgo informacją

ekologicznym, sugerującą

w

w

o

certyfikacie

sposób jednoznaczny eko-rolntczy status tego produktu' który

rzeczywistości nie spełniałwymagań określonych prawem dla produktów ekologicznych,

w sposób

raŻący naruszało interesy konsumentów. Konsument podejmując decyĄę

o zakupie

towaru kieruje się przede wszystkim informacją podaną na opakowaniu jednostkowym' W związku

z

powyŻszym powinna

być ona prawdziwa i w pełni odzwierciedlaó charakter

produktu,

umozliwiając konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwościtego produktu. Informacje podane
na opakowaniu produktu

są podstawą dokonania wyboru pTzy zakupie, często z uwzględnięniem
6t8

5{i

wskazań zdrowotnych

i

preferencji smakowych nabywcy. oznakowanie środka Spoz}nvczego

zawrcrĄące nieprawdziwą informację sugerującą jego ekologiczne pochodzenie wprowadza
konsumenta w błąd, uniernozliwiając mu dokonanie właściwegowyboru towaru i zakupu zgodnie

z jego oczekiwaniem.

o wysoki stopień zawinienia, bowiem

strona postępowanta prowadząca dziaŁalność polegającą

na sprzedaŻy detalicznej w wyspecjalizowanym sklepie z Żywnościąekologiczną powinna wykazac

się znajomością prawa zywnościowego i mieó stosowną wiedzę w zakresie prawa zw:'ąZanego

z

prowadzoną przęZ nią działalnością.Strona powinna stosować

takie

takie procedury

i

podejmowaó

działania, w tym obejmujące weryfikację oznaczen produktów, które uniemozliwiałyby

dostęp

do sieci

detalicznej towarów wadliwie oznakowanych. Ujawnione uchybienie

w oznakowaniu strona była w stanie wykryć w toku czynności nie przekraczających naleŻytej
starannościwymaganej w stosunkach handlowych na poziomie dokonywanego ptzez siebie obrotu.
ZapobieŻenie stwierdzonej nieprawidłowościom lęŻaŁo _ zdaniem tut. Inspektora w mocy strony,

która nie dochowała obowiązku zapewnienia w obrocie zgodności zywności z wymogami prawa
zywnościowego.

o

średni zakres naruszenia, gdyŻ prawidłowe i rzetelne oznakowanie produktu stanowi jeden

z

najwaŻniejszych elementów jakościhandlowej. Wprowadzenie do obrotu środkaspozywczego

oznaczonego informacją,która wprowadzała konsumenta w błąd co do jego charakterystyki było

naruszeniem wymagań

w zakresie oznakowania istotnych z punktu widzenia właściwościtego

produktu otaz wmagan praw a zywnościowego.

o

dotychczasowq działalność-

z

dokumentacji zgromadzonej prze tut. Inspektorat wynika'

iz jest to pierwszy przypadekwprowadze nia przez stronę postępowania do obrotu na lokalny rynek
artykułu rolno - Spozywczego Znar\szeniem przepisów ustawy o rolnictwie ekologicznym.

o

wielkośćobrotów pozwala1ącą na uznanie spółki za mikroprzedsiębiorcę.

W zwiqzku z

powyż:szym, Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w Gduńsku orzekł jak w sentencji.

Na podstawie arl. 26 ust.3 cy'towanej na wstępie ustawy o rolnictwie ekologicznym' karę pienięzną

stanowiącą dochód budzetu państwa przedsiębiorca
odpowiedzialnością

z

ECOBALTICA Spółka z

ograniczoną

siedz|bą' ul. Miętowa 1C, lok. 6, Gdynia powinna wpłacić na rachunek

bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowei w Gdańsku

Nr 03 1010 1140 0069

6922 3100 0000 NBP/o

Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnicktej 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.

Karaniezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy
7t8

zdnia 29 sierpnia I99'l r. ordynacja podatkowa ltj.Dz'U. z2012r.,poz.749l od której naltczanę
są odsetki za zwłokę zgodnie

z

art. 53 $

I ordynacji podatkowej

.

Pouczenie:

1.

I27$1i2otazart.

Zgodniezart.

129s1i2Kodeksupostępowaniaadministracyjnego

stronie postępowania słuŻy odwołanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony

i

KoŃurencji

Konsumentów

w

Warszawie, Plac Powstańców Warszawy

I,

00-950

Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia doręczenia decyĄt

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.)

a
J.

z
lDz. IJ. z
Zgodnie

afi'.

26 ust. 4 ustawy

2009r,

Nr

z

dnia 25 częrwca 2009 r. o rolnictwie ekolo gLcznym

116, poz. 9751

w zakresie nieuregulowanym w

ustawie, do kar

pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy dztaLu III ustawy ordynacja podatkowa /tj.

Dz.U. 22012

r., poz. 7491.

otrzymują:

1. ECOBALTICA Sp.

2.
3.

z o.o., ul. Miętowa 1C, lok. 6,81-589 Gdynia

a/a

Wydział BA w/m

M".,ffi

StTrszy Specjalista

#ł#, ,I!łtłłt,

t'urt\

$j*u,

^N( .\

(

l"\'1lrŃ"^

1r

"

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku

ut.

4,
Gdańsk

Marii Konopnickiej
80

-240

I
I
I

Wydział l(ontroli Artykułów Zywnościowych i I

NiężwvnoŚci

Tel. (058) 34l _ 09 _24
Fax. (058) 341 - 08 - 77
Fax. (058) 341 _53 _37
Tel. (058) 34l -

8'7

-

83 wew. 34, 40
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