Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
przedstawia informację o wynikach kontroli maszyn ogrodniczych
przeprowadzonych w II kwartale 2010 r. zgodnie z programem prezesa UOKiK
DNR-73-301(3)/10.
Kontrolą na terenie województwa pomorskiego objęto
gospodarczych, w tym:

8 podmiotów

 5 hurtowni:


















„GARDENIA” Przedsiębiorstwo Handlowe Stanisław Greliak, ul.
Tczewska 12, 83-031 Łęgowo
„FLORA-CENTRUM” Barbara i Radosław Karmel Spółka Jawna,
ul. 30 Stycznia 41, 83-110 Tczew
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
ul. Kościuszki 4, 83-300 Kartuzy

„SONIA”

Marek

Jurek

Przedsiębiorstwo Handlowe „BIEDRONKA” Wiesława Klimas,
Krzysztof Klimas, Tomasz Klimas Spółka Jawna, ul. Sadowa 1,
80-745 Gdańsk z siedzibą: ul. Grunwaldzka 156/11, 80-258 Gdańsk
„FIMAL PSB” Spółka z o.o., ul. Bałtycka 3, 76-200 Słupsk
1 sklep wielkopowierzchniowy:
Hipermarket „REAL Sp. z o.o. i Spółka”, Spółka Komandytowa, ul.
Szczecińska 6, 76-251 Kobylnica z siedzibą: Al. Krakowska 61, 02-183
Warszawa
2 sklepy detaliczne:
„INTER-POL” Marcin Hejmowski, ul. Sobieskiego 73, 84-230 Rumia,
z siedzibą: ul. Stefczyka 12, 84-200 Wejherowo
Centrum Ogrodnicze „MERCEDES” Hanna Pilarczyk, ul. Żółkiewskiego 3, 77-300 Człuchów

W jednym z kontrolowanych podmiotów tj. w Przedsiębiorstwie Handlowym
„BIEDRONKA” Wiesława Klimas, Krzysztof Klimas, Tomasz Klimas Spółka
Jawna w Gdańsku w ofercie w sprzedaży nie stwierdzono żadnych maszyn
ogrodniczych.
Ogółem kontroli poddano 22 partie maszyn wprowadzonych do obrotu przez:
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18%
importerów
5%
upoważnionych
przedstawicieli

77%
producentów

Spośród 22 skontrolowanych partii maszyn
− 15 partii wprowadzono do obrotu przed 29.12.2009r.
− 7 partii wprowadzono do obrotu po 29.12.2009r.
Jako niezgodne z obowiązującymi wymaganiami zakwestionowano 7 partii
wyrobów (31,8 %).
Na dzień sporządzenia informacji czynności kontrolne zakończono wobec
wszystkich badanych partii.
I. Kontrola maszyn pod kątem zgodności z wymaganiami:
 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa /Dz.
U. Nr 259, poz. 2170/.
 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn /Dz. U. Nr 199, poz. 1228/.
1. Sprawdzenie umieszczenia na wyrobie oznakowania CE
Na wszystkich maszynach umieszczono oznakowanie CE, potwierdzające
zgodność maszyn z zasadniczymi wymaganiami.
2. Sprawdzenie prawidłowości sporządzenia i dołączenia do wyrobu deklaracji zgodności
W powyższym zakresie nieprawidłowości stwierdzono w 2 partiach maszyn
ogrodniczych wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r., tj.:
• 1 szt. dmuchawy Oleo-Mac, model BV 270 wprowadzonej do obrotu
przez producenta Emak S.p.A. Bagnolo in Piano (RE) ITALY
Ustalono:
brak podania w deklaracji nazwiska i adresu osoby
upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, co jest
niezgodnie z wymaganiami pkt 1 ppkt 1.3.2. załącznika nr 3 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej.
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• 2 szt. kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych do
obrotu przez importera SATTON Sp. z o.o., ul. Roosvelta 2A, 66-440
Skwierzyna
Ustalono:
- brak dołączenia do maszyn deklaracji zgodności WE, co stanowi
naruszenie postanowień §59 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn.
3. Sprawdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie:
a)
oznakowania wynikającego z postanowień:
 § 48 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 oraz § 49 ust. 1 rozporządzenia MG z dnia 20
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa /dla wyrobów wprowadzonych do obrotu
przed 29.12.2009r./
 § 56 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 oraz § 57 ust. 1 rozporządzenia MG z dnia 21
października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
/dla wyrobów wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r./
W powyższym zakresie zakwestionowano 4 partie maszyn, tj.:
•
2 partie kosiarek spalinowych, modele: DYM 1566 i DYM
1401 wprowadzonych do obrotu przed 29.12.2009r. przez importera
„HORTMASZ” Sp. z o.o., ul. Strobów 2D, 96-100 Skierniewice,
• 1 partię kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych
do obrotu po 29.12.2009r. przez importera SATTON Sp. z o.o., ul.
Roosvelta 2A, 66-440 Skwierzyna.
W odniesieniu do ww. wyrobów ustalono:
- brak w oznaczeniu maszyn nazwy i adresu producenta, co stanowi
naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w § 56 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej,
•
1 szt. elektrycznych nożyc do żywopłotu Wolf Garten HS 40E,
wprowadzonych do obrotu przed 29.12.2009r. przez producenta
WOLF-Garten, D-57517 Betzdorf.
Ustalono:
- brak oznaczenia rokiem budowy maszyny, co nie odpowiada
wymaganiom określonym w § 48 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa,
którego odpowiednikiem jest § 56 ust. 1 pkt 6 aktualnie
obowiązującego ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2008r.
b) dołączania do maszyn instrukcji obsługi
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Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono w odniesieniu do 4
partii maszyn ogrodniczych wprowadzonych do obrotu po 29.12.2009r.
tj.:
• 2 szt. kosiarek spalinowych SATTON – KS 4640N wprowadzonych do
obrotu przez importera SATTON Sp. z o.o., ul. Roosvelta 2A, 66-440
Skwierzyna.
Ustalono:
- brak umieszczenia w instrukcjach nazwy i adresu producenta, co
stanowi naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w §56 ust. 1 pkt
1 rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej
- brak umieszczenia w instrukcjach napisu „Tłumaczenie instrukcji
oryginalnej”, co stanowi naruszenie wymagań zasadniczych
ujętych w §58 ust. 3 ww. rozporządzenia,
- brak zamieszczenia w instrukcji deklaracji zgodności WE lub
dokumentu przedstawiającego treść deklaracji /opisano w pkt I 2.
niniejszej informacji/, co stanowi naruszenie postanowień §59 ust.
1 pkt 3 ww. rozporządzenia,
• 1 szt. glebogryzarki Ikra Mogatec, typ EM 1000 wprowadzonej do
obrotu przez producenta Ikra GmbH- Schlesierstraße 36-D -64839
Münster/ Altheim,
• 1 szt. dmuchawy Oleo-Mac, model BV 270 wprowadzonej do obrotu
przez producenta Emak S.p.A. Bagnolo in Piano (RE) ITALY,
• partii kosiarek spalinowych MTD, model BG-395 PO wprowadzonych
do obrotu przez producenta MTD PRODUCTS AG, Industriestrasse
23, D-66129 Saarbrücken.
W odniesieniu do ww. 3 wyrobów ustalono:
- brak umieszczenia w dołączonych do maszyn instrukcjach
użytkowania zapisu „Instrukcja oryginalna”, co stanowi
naruszenie wymagań zasadniczych ujętych w §58 ust. 2
rozporządzenia MG z dnia 21 października 2008r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla maszyn cyt. wyżej.
II.

Działania Inspektoratu w związku z zatrzymaniem przez organy celne w
okresie II kwartału 2010r. wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn /Dz. U. Nr 199, poz. 122/ implementującego Dyrektywę Unii Europejskiej 2006/42/WE
W II kwartale 2010r. organa celne w ww. zakresie nie zgłosiły żadnych
wniosków.
PODSUMOWANIE
W związku z ustaleniami kontroli na dzień sporządzenia informacji:
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do importerów oraz pierwszych dystrybutorów 7 partii wyrobów
niezgodnych z obowiązującymi wymaganiami skierowano
wystąpienia z informacjami o możliwości podjęcia dobrowolnych
działań naprawczych. W odpowiedzi 6 podmiotów przekazało
udokumentowane informacje o zakresie podjętych działań
naprawczych. W 1 przypadku /elektrycznych nożyc do żywopłotu
Wolf Garten/ do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi,
prowadzone są czynności mające na celu skierowanie zawiadomień
do prokuratur rejonowych o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z
art. 45 ustawy o systemie oceny zgodności.

Ustalenia kontroli wskazują, że ok. 1/3 wprowadzanych do obrotu maszyn
ogrodniczych (31,8 % badanych partii) nie spełnia wymagań zasadniczych
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w
sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn. W porównaniu do ustaleń
kontroli tego typu maszyn przeprowadzonych w okresie II kwartału 2009r.
wskaźnik wadliwości nieznacznie zwiększył się.
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II kw. 2009r. II kw. 2010r.

Niezgodności dotyczą niepełnego oznakowania maszyn oraz braku
zamieszczenia podstawowych informacji w instrukcjach użytkowania
dołączonych do maszyn wprowadzonych do obrotu po 29 grudnia 2009r.
Ma to głównie związek z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn i niedostosowaniem wprowadzanych do obrotu maszyn do
nowych uregulowań.
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