k

4,
Gdańsk, dnia 2O]r4.og.!

POMORSKI WOJEWODZKI TNSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

w cołŃsKu

b

t{llł
,.'r,

,i,l

Sygn. akt: ZN.83 61.37 9.201ą.lŻ.ruwlŻ.

Cukiernia - Piekarnia
B & M WENTA Spółka lawna
ul. Staromieiska 28

84-300 Lębork

DECYZJA

Nr

ŻN.D.48.20L4.JŻ

Na podstawię art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy dnia 2I grudnia 2000 r. o jakości handlowej
artykułówrolno

z

-

spoŻywczych (tekst jednolity

Dz.U'z2014t.,poz.669) art.

104 $ 1 i 2 ustawy

dnia 14 czetwca 1960 t. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.

U z 2013

r.,

poz. 267) oraz $ 6 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Gdańsku Nr Po.110'13.2013 .PH z dnia 14 maja 20I3r. w sprawie upowaznienia pracowników
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz

podpisywania decyzji, postanowień' dokumentów

i

korespondencji

w imieniu

Wojewódzkiego

Inspektora.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

działĄąc w osobie Anny Klecha

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zyunościowych

i Nieżywnościowych - leg. nr 000004, upowaznienie

Nr Po.057.17 .Ż0I3.PH,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

Wmierza Spółce Jawnej działającej jako Firma Cukiernia _ Piekarnia
Jawna z siedzibą 84-300 Lębork, ul. Staromiejska nr 28

B & M WENTA

Spółka

karę pienięznąw wysokości 1212,00 (jeden tysiąc dwieście dwanaście ) zł,

str. r/B

w związku zv'prowadzęniem do obrotu

o
o

łącznej wartoŚci 869,40

5 partii lodów luzem oferowanych

zł nieodpowiadających jakościhandlowej

do sprzedaży na gałki -

określonej w przepisach

jakości handlowej, tj.

I.

w art' 7 ust' 1 pkt' 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno

-

spozywczych

w zwtązku z $ 17 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawię znakowania środków spoŻywczych (tekst jednolity
Dz.U. Nr2014, poz.774) wtym:

z

1.

lody kawowe - 61 gałek ołącznej masie 2,77 kg, o wartości 164,70 zł.

2.

lody smerfowe _ 67 gałek o łącznej masie 3'03 kg, o wartości 180p0 zł,

3'

lody truskawkowe

4.

lody kokosowe _ 70 gaŁekołącznej masie 3,I7 kg, o wartości I89,- zł,

5.

lody carapino

-

-

58 gałek ołącznej masię 2,62kg, o wartości 156,60 zł,

66 gałek ołącznej masie 2,97 kg, o wartości 178,20 zŁ,

w miejscu sprzedazy, na wywieszce dotyczącej danego środka
lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośredniokonsumentom wykazu

uwagi na brak podania

spoŻywczego
składników.

il.

w art. 7 ust.2 pkt. 1 cytowanej ustawy o jakoŚci handlowej artykułów rolno

w zwtązku z

art. 47 ust. 1

i

5 ustawy

z

-

spożywczych

2006t o bezpieczeństwie żywności

dnia 25 sierpnia

i zywienia (tekst jednolity:Dz.U. z20I0r Nr 136, poz.9I4), wtym:

1. ww. Lody CARAPINO

2.

z

ww. Lody smerfowe

uwagi na podanie

w miejscu

sptzedaŻy

konsumentowi rozpoznanie rodzaju

i

nzw

środka spoŻywczego, która nie umożliwiała

środkaspożywczego otaz odróznienie go od
właściwości

innych produktów.

Povłyższe stwierdzono podczas kontroli ptzeprowadzonej

w Cukierni

Piekarni

w Gdyni, ul. Świętojańska IO,należącej do strony postępowania.

Uzasadnienie
W dniach od 03 czetwca20I4t do 05 czerwca20I4r.
Inspekcji Handlowej

w

'

inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu

Gdańsku, działąąc na podstawie upowaznienia wydanego przez

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w
Nr ZN.057.379.20I4.Jo

z

Gdańsku

dnia 30.05.2014r. podstawa prawna: art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (wE) Nr 882/2004

z

dnia 29

kwietniaŻ})4 r. w sprawie kontroli
str. Ż/B

+/,

urzędowych przeprowadzanych

w celu

sprawdzenia zgodności z pIawem paszowym

i zywnościorym oruz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanuzwietząt

z30'4.2004I., str.

I-I4

165

_25I), art'

Zę zm.; Polskie wydanie specjalne Rozdział 3 Tom 45 s. 200

z dnia2I grudnia2000

17 ust. 3 ustawy

(Dr.U'L

r. o jakości handlowej artykułów rolno-spozywczych (tekst

jednolityDz.U.z20I4r.,poz.669), art.3 ust. 1pkt6 oraz art.3 ust. l pkt
grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U.

z

1i2

ustawy

zdnial5

2014r, poz. I48) przeprowadzili

kontrolę w placowni kontrolę Cukięrni _ Piekarni w Gdyni, ul. Świętojańska IO, na|eżącej do
strony postępowania.

Zakresem kontroli objęto m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowościoznakowania w
miejscu sprzedaży lodów luzem oferowanych jako lody gałkowe.
W toku kontroli stwierdzono, Że do obrotu wprowadzono 5 partii lodów luzęm oferowanych

do sprzedaŻy na gałki - o łącznej wartości 869'00 zł nieodpowiadających jakości handlowej
określonej w przepisach o jakościhandlowej, tj.:
a) lody kawowe -

6I

b) lody smerfowe

_67 gałekołącznejmasie

gałek o łącznej masie 2,77 kg, o wartości 164,70 zł.
3,03 kg, o wartości 180,90 zł,

c) lody truskawkowe _ 58 gałek oŁącznej masię 2,6Żkg, o wartości 156,60 zł,
d) lody kokosowe

e) lody carapino

z

_70 gałekoł'ącznej masie 3,l7 kg, o wartości I89,- zł,
gaŁekołącznej masie 2,97 kg, o wartości 178,Ż0 zł,

-66

uwagi na brak podania

spozywczego lub

w inny

w

miejscu sprzeduŻy, na wywieszce dotyczącej danego Środka

sposób

w miejscu

dostępnym bezpośrednio konsumęntom wykazu

składników.

Ponadto stwierdzono,

Że nazw

uwidocznione

przy 2 partiach lodów

,,smerfowe''

i ,,carapino'' uniemozliwiały konsument owitozpoznanie rodzajui właściwościśrodkaspozywczego
oraz odróŻnienie go od innych produktów.

PowŻsze nieprawidłowościnaruszają przepisy określonew art.7 ust. 1 pkt.2 cytowanej ustawy
o jakości handlowej artykułówrolno _ spoŻywczych $ 17 ust. 1 pkt' 2 oraz ust.2 tozporządzenia
Ministra Rolnictwa

i

Rozwoju Wsi

z dnia

10 lipca 2007 r.

w sprawie znakowania

spoŻywczych (tekst jednolity Dz. U. Nr 2014, poz'774) oraz w art. 7 ust. 2 pkt. I i

2

środków

cytowanej

ustawyojakościhandlowejartykułówrolno_spoŻywczychwzwiązkuzart.47ust.1i5ustawy

z

dnia 25 sierpnia

2006r o bezpieczeństwie zywności i zywienia ( tekst jednolity: Dz.IJ. z 2OI0r

Nr 136, poz.914).
Przedstawiony wyŻej stan faktyczny

i

prawny dał podstawę

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej zgodnie

z

dnia

2I

do
z

wszczęcia postępowania

art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy

grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz. U.

str. 3/B

z

2014 r', poz. 669)

w zwtązku z

wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno

_ spożywczych

nieodpowiadających jakoŚci handlowej, określonej w przepisach o jakościhandlowej.

Pismem

w Gdńsku

z dnia

29.08.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

tfillŁu wprowadzenia do obrotu ww. ańykułów spozywczych

nieodpowiadających jakościhandlowej określonej w przepisach o jakościhandlowej

i

deklaracji

producenta w oznakowaniu.

Ponadto w piśmie tym poinforrnowano' Żena podstawie art. 10 $ I Kodeksu postępowania

administracyjnego (tekst jednolity Dz.

Uz

- stronie przysługuje prawo do
się z aktani sprawy oraz składania

2013 r., poz. 269)

czynnego :udziałl w toku postępowania tj. do zapoznania
wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Pismem

w

z

dnia 29.08.2014r Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zwrócił się do przedsiębiorcy

o

wyliczenie

i

przesłanie informacji

o

wielkości

osiągniętych obrotów w 2013 t.

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

Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego

i

Rady

r' ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żyłvnościowego,
powołujące Europejski lJrząd ds. Bezpieczenstwa Zywności oraz ustanawiĄące procedury

z

dnia 28 stycznia 2002

w zakresie bezpieczeitstwa z}.wności (Dz. U. L 3I z I.2.2002, str. 1) stanowi:

,,Podmioty działające na rynku spoŻywczym

i

pasz zapevłniają' na wszystkich etapach

produkcji, przetwatzania

i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność

tej żpvnościlub pasz

z

wymogami prawa zywnościowego właściwymidla ich działalności

i kontrolowanie przestr ze gania tych wymo gów''.

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

spoŻywczych oznacza cechy artykułu rolno
organoleptycznych, fizykochemicznych

i

-

spozyvvczęgo dotyczące jego właściwości

mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji,

wielkościlub masy oraz Wmagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji

'i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitamymi.

Wprowadzane

do obrotu artykuły rolno - spożyrvcze powinny spełniaó

wymagania

w zakresie jakościhandlowej, jeŻeli w przepisach o jakościhandlowej zostały określone takie
wymagania oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienię zostało
zadeklarowane przez producenta

Zgodnie

z

i

z

Rady

-

art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

art. 3 pkt.8 cytowanego rozporuądzenia (WE)

dnia

28

stycznia 2002

r.

Nr

178/2002 Parlamentu Europejskiego

ustanawiajqcego ogólne zasady

z1łvnościowego, powołujqcego Europejski

i

wymagania prawa

Urzqd ds' Bezpieczeństwa Zywności oraz
str.4fB

)L_

ustanawiajqcego procedury w zakresie bezpieczeństwa żWnoścl, wprowadzenie na rynek oznaaza
posiadanie zywnoŚci lub pasz w celu sprzedaŻy ,

z uwzględnieniem oferowania do

sprzedaŻy Iub

innej formy dysponowania. Uwzględniając definicję obrotu zawartą w ustawie z dnia2I grudnta
2000 r.

o

jakości handlowej artykułów rolno-spoż1+uczych (Dz. U ' z 2014 I.' poz. 669) odwoŁującą

się do treści art.3 pkt. 8 cytowanego rozporządzenia WE 17812002, za jakośÓ handlową odpowiada

nię tylko

producent,

ale takzę

przedsiębiorca prowadzący obrót handlowy produktami

zywnościowymi, na kuŻdym jego etapie, w tym takŻe detaltcznym. W prawie zywnościowym
pojęcie ''wprowadzanie do obrotu'' dotyczy kuz,dego etapu obrotu

i nie jest

zawęŻone jedynie do

pierwszego wprowadzenia na rynek. Przedsiębiorca prowadzący sptzedaż dętaliczną produktów jest

odpowiedzialny za ich jakośó. Taki tęż kierunek r'vykładni prezentowany jest w wyroku Trybunału

z dnia23

SprawiedliwoŚci

listopada 2003r w sprawie C-315/05

(Dz.U. C33I z dnia

30.12.2006

s.14) w którym wskazano, Ze wprowadzający do obrotu moŻę byó odpowiedzialny za jakośćnawet

w sytuacji, gdy jako zrykJy dystrybutor wprowadza do obrotu produkt w postaci dostarczonej
ptZęZ producenta. odpowiedzialnośÓ kontrolowanego przedsiębiorcy nie jest zawężonajedynie do

czynności związanych z dalszą odsprzedaŻą zywności. Wymogi prawa żywnościowegow zakresię

jakościhandlowej odnoszą się do zywności oferowanej konsumentom, dlatego teŻ zapewnienię
zgodnościztymi wymaganiami obowiązuj e takŻe na etapie handlu detalicznego.
Regulacje dotyczące oznakowania środków spoŻywczych zaulartę są w c1.towanej ustawie o
.i

ako

ci handl

ś

ow ej

arĘkułów r olno

-spo z1nu

Według zapisu art. 7 ust. 1 pkt.

czych

2

.

pov'ryŻszej ustawy

-

oznakowanie ańykułu rolno

spożywczego zawiera informacje istotne z punktu widzenia jakoŚci handlowej artykułu rolno

spozywczego'

w szczególności inne

-

dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno

spoŻywczego oraz odróznięnie go od innych artykułów rolno

- spozywczych,
oznakowania środków spoŻywczych bez opakowań lub pakowanych ptzy

sprzedaży

określonow art' $ 17 c1.towanego powyzej rczporządzęnia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 10 |tpca2007 r. w sprawie znakowania środków spoż1ułczych , zgodnie zktorym w przypadku

środków spoŻywczych bęz opakowań lub pakowanych przy sprzedłŻy oprócz nazry środka
spoŻywczego podaje się wykaz składników;

Powyzsze informacje, o których podaje się w miejscu sprzeduŻy na wywięszce dotyczącej danego
środkaspozywczęgo lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom.

W myślart' 47 ust.

jednolity Dz. U.

i

ustawy

z

dnla 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnościi Ąnuienia (tekst

z 20la'r., Nr

136, poz.

9l4 ze zm.) ,,Nanła środka Spozwczego

powinna

odpowiadać nanłie ustalonej dla danego rodzaju środków Spoz)ĄĘczych w przepisach prawa
żywnościowego'a w przypadku braku takich przepisów powinna być nanvq zwyczajowq środka
spożywczego lub składać się

z opisu tego środka spożyuczego lub sposobu jego użycia, tak aby
str. s/B

środkaspożywczego oraz odróżnienie
umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i włąściwości
go od innych produktów. ''

Zgodnie z art. 47 ust' 5 ww. ustawy ,,Nazwa, pod którq środekspoż1uvczy jest wprowadzany do

obrotu, nie może być zastqpiona znakiem towarowym,

ną^,4)q

marki tub na^,yq handlowq

(wymyśIonq).''

Art. 40aust. 1pkt. pkt.3

ustawy

zdniaLl

rolno-spożyłvczych (tekst jednolity Dz. U.

obrotu artykuły rolno

-

grudnia 2000 r.

o

jakościhandlowej arĘkułów

z 2014 r., poz' 669) stanowi,

Że ,,Kto wprowadza do

spoĄnucze nie odpowiadajqce jakości handlowej deklarowanej przez

producenta w oznakowaniu Ęch artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokoścido pięciolłotnej
wartości korzyści majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie
tych arĘkułów rolno-spoż1łvczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł' ''.

Przyjęte ptzez ustawodawcę brzmienie ww. artykułu wprowadza mechanizm polegający na

tym, Że kuŻdy

w

stosunku do kogo zostanie spełniona przesłanka wprowadzenia do obrotu

artykułów rolno-spozywczych o niewłaściwejjakościhandlowej, podlega karuę określonejw tym
przepisie. Zatem samo stwierdzenie faktu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spozywczych
nie spełniających wymagan jakościhandlowej, powoduje koniecznośćv'rymterzenia kary.

z art. 17 ust. 2 wyŻej cytowanego rozporządzenia (WE) Nr 178/200Ż kuy
w ptzypadku naruszenia prawa zywnościowego powinny byó skuteczne,

Zgodnte
zastosowane

proporcj onalne i odstraszaj ące.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokośó kary
pienięznej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zaLłes
naruszenia oraz dotychczasową działalnośći wielkośćobrotów.

Wykonując dyspozycję powyższego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji

Handlowej w Gdańsku stwierdził i uznał:

.

stopień szkodliwości czynu za wysoki mając na względzie skalę zagroŻenia interesów
potencjalnego konsumenta wskutek braku informacji

o składzie lodów

uniemozliwia konsumentom dokonanie właściwego,zgodnego

.

Konsument podejmując decyzję

o

z

zakupie towaru kieruje

gałkowych, co

oczektwaniami wyboru.

się

przede wszystkim

podstawowymi informacj ami dotyczącymi jego składu, które odzwierciedlają charakter

produktu

i

umozliwiają odróznienie produktu od podobnych środków spożywczych

dostępnych na

rynku. Wskutek braku naleŻytej wiedzy o składzie produktu, potencjalny

konsument byŁ narażony na nieświadome dokonanie niewłaściwegowyboru przy zakupte,

w tym wyboru z negatywnym skutkiem dla jego zdrowia w przypadku np. gdy w składzie
znądują się substancje alergenne.

str.6fB

łĄ
stopień zawinienia przedsiębiorcy jako wysoki. Strona jako operator prowadzący produkcję

i

obrót lodów na deta|icznym rynku zywnościma obowiązek znajomości i ptzestrzegania

przepisów prawa dotyczących znakowania zywności oraz wykazywać naleŻytą staranność

dla

zadośćuczynienia wymogom tych przepisów. Podanie wykazu składników na

wywieszkachdotyczących lodów luzem oferowanych jako lody gałkowe lub w inny sposób

w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom naleŻy do elementarnych obowiązków

ich sprzedaŻ, a

przedsiębiorcy prowadzącego

zapobieŻenie stwierdzonym

nieprawidłowościom leŻało w mocy strony. Pracownicy strony postępowania, prowadzący
sprzeduŻ lodów na gałki, w toku kontroli, świadczyli, że strona nie przekazała do sklepu
Żadnej informacji pisemnej dotyczącej składu sprzedawanych lodów

i

nie jest im znany

skład oferowanych lodów. Zatęm niedopełnienie przedmiotowego obowiązku było
niewątpliwie następstwem okoliczności, za które strona ponosi odpowiedzialnośó. Jest to

pierwszy przypadek wprowadzenia przez stronę do obrotu na lokalny rynek artykułów
spoŻywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonejw przepisach o jakości
handlowej. Strona w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne pismem
poinformowała

o:

z dnia

08.07

'2014 r.

usunięciu stwierdzonych niezgodności; o tym, ze informację o składzie

Surowcowym lodów klient moŻę uzyskać u sprzedawcy, a także o tym , ze informacja ta
znajduje się na ladzie chłodniczej z lodamt. Natomiast po zapoznaniu się

z

aktami Sprawy

przedsiębiorca poinformował, że umieściłw miejscu widocznym dla klienta informację

o dostępnym u ekspedientki opisie składu surowcowego sprzedawanych lodów. Ponadto
sporządzono wykaz Kart Produktów Lodowych
oraz dodatk ow Z

W szczególnieniem

z

dokładnym opisem bazy podstawowej

substancj i alergennych.

zakres naruszenia wysoki, poniewaz lvymóg podawania wykazu składników ptzy towarach

oferowanych

do sprzedńy luzem jest

oznakowania tego rodzaju towarów
elementów

j

i

praktycznie jedynym wymogiem

tym samym stanowi jeden

z

w

zakresie

najwuŻniejszych

akościhandlowej.

wielkośó obrotów pozwala uznać stronę za mikroprzedsiębiorcę.

Majqc powyższe na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w
Gdańsku orzekł jak w sentencji.

Na podstawie art. 40a ust. 6

i

7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno

-

Spozwczych karę

pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa firma Cukiernia _ Piekarnia B & M WENTA Spółka
Jawna

z siedzibą 84-300 Lębork, ul. Staromiejska nr

28

powinna wpłacić na rachunek bankowy:

str. t /a

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowei w Gdańsku

nr 03 10101140006969223t000000

NBP Gdańsk

lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 codzietnnie w dni robocze w godzinach

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

7:15

Kara niezapłacona w terminie staje się zaleglośctąpodatkową w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy z
dnia29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa l tj.Dz.U. z2012 t., poz.749.l, od której naliczane
są odsetki

zazwłokę zgodnie z art. 53 $ I ordynacji podatkowej.
Pouczenie:

6.

s ] i 2 oraz art. 129 s I i 2 K p a stronie postępowania służyodwołanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl.

Zgodnie z art. ] 27

Powstańców Warszawy

],00 -950

Warsząwą. odwołanie należywnieśćwterminie 14 dni

od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80

7.

- 240 Gdańsk.

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.I30 $ 2 k. p. a.).

8. Zgodnie z art. 40a

ust. 8 ustawy z dnia 2I grudnia 2000

r' o jakościhandlowej arĘkułów

rolno - spoĄnłczych /Dz. U. z 20]4 r., poz. 669/ w ząlcresie nieuregulowanym w ustawie, do
kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29'08.]997 r.
Ordynacj a po datkow a /tj. Dz. U . z 2012 r., poz.

7 49. /.

otrzvmuią:
At

il

1.

Cukiernia - Piekarnia B & M WENTA Spółka Jawna

ffiiNi};specja8#ł300
'd[?'pPuz., ,,"l"
1}

Lębork, ul. Staromiejska nr 28

3. Wvdział BA *,m
fl\1")
.ts>

J,J/1{jZEj_l]li(' r'r'Ył?]{AŁtJ I(ONTROLl
AR].Y,{ Uł-Óv,,
:1]l'wN(l.rit]itłwl,.lp i xieŹvwł"łóŚciiiir;viii-" "

(

Ę}^
*J,*
t
'
Tel. (058) 341 - 09 -24
Fax. (058) 341 -08 -17
Fax. (058) 341 - s3 -37

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w

Gdańsku
ul. Marii Konopnickiej
80 - 240 Gdańsk

4,

Kontroli Ar1ykułów ZywnoŚciowych

Tel. (058)
i

341

-

87

-

83 wew. 34, 40

str. 8/B

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
nr 03 101011400069692231000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdansku, ul. M, Konopnickiej 4 codziennie w dni roboczg w godzinach
7:I5 _ 15:15 w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kararuezapłaconawterminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art.5l $ 1ustawy z
dnia29 sierpnia 1997 t. ordynacja podatkowa
są odsetki

zazwłokę zgodnie zart.53 $

l

l tj,Dz.IJ. z2012 t., poz.749.l,

od której naliczane

ordynacji podatkowej.
Pouczenie:

6.

s ] i 2 oraz art. ] 29 s I i 2 K p a stronie postępowania służyodwołanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu achrony Konkurencji i Konsumentów Pl.

Zgodnie z art. ] 27

Powstańców Warszawy ], 00 -950 Warszawa. odwoł,anie naleĘ wnieśćw terminie 14 dni

od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspehora
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul' M. Konopnickiej 4, 80 _ 240 Gdańsk'

7'

I|/niesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k p. a.).

8.

Zgodnie z art. 4!0a ust. 8 ustawy z dnia 2I grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów
rolno _ spożywczych /Dz' U. z 2014 r., poz. 669/ w zalcresie nieuregulowanym w ustawie, do

kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29.08'1997 r.
Or dynacj a po datkow a /tj.

Dz. U . z 2012 r., poz.

7 49. /.

Otrzvmuia:

1. Cukiernia-Piekarnia B & M WENTA

Spółka Jawna

84-300 Lębork, ul. Staromiejska nr 28

2.
3.
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