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POMORSKI WOJEWODZK' INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

3tr$fł -{łr."

$-r#ff3:

Sygn. akt: ZN.83 6L553.2015.JŻ.AB

''LAGOS''

Spółka z o.o.

Ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 73
84-200 Weiherowo

DECY Z

JA

l{r 2N.D.3.2016.A8

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej

arlykułów rolno
{'Istawy

z

-

spożywczych (tekst jedn. Dz. U. z 20I5r., poz. 678 zę zm), art. 104 $ 1

i

2

dnta 74 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z

2013 t. poz. 267 ze zm.) oraz $ 6 pkt 7 Zarządzenia Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora

Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku

Nr

Po.110.13.2013.PH

z dnia 14

maja 2013 r.

w

sprawie

w Gdańsku

upowaznienia pracownikow Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej

do

podejmowania, wydawanla otaz podpisywania decyĄ| postanowień, dokumentów i korespondencji
w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
dziaŁając

w osobie: Anny Klecha

i NiezywnoŚciowych

-

Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Zywnościowych

legitymacja

nr

000004, upowaznienie

Nr

Po'

1

10' I7 .20113.PH,

po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wymierza Spółce z o.o. ,,LAGOS''

z

siedzibą

w

00/100 złotych)

Wejherowie karę pienięzną

pięćset

z wprowadzeniem do obrotu 1 partii artykułu rolno spozywczego
zł, tj.: AGRiCo KURCZAK Kawałki piersi z kurczaka w sosie własnym ń

w

o wańości 159,68

w wysokości500,00 zł ( słownie :

zwtązku

i numer parlii na spodzie opakowania 16.03.Ż017 Pulta

02;

UE Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Sp. z o.o. ZP.CŁ:'ir. Pawłówek

36,

16091609 najlepiej spozyć ptzed: data

wyprodukowano w

62-800 Kalisz _ nieodpowiadaiącego jakości handlowej:
1) deklarowanej pTzez producenta

w

oznakowanlu

z

uwagi na niższą zawartośćbiałka -

producent deklarował 19'ń - laboratoryjnie stwierdzono 1218'ń;

'7 ()

oĄ 1..r.i,6

z1
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2) określonej w przepisach o jakościhandlowej tj. w art. 17 ust. 5
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i

załączniku VI CzęścA, pkt

1

i Rady (UE) Nr 1169120II z dnia25'10.2011 r. w

sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat zywności, zmiany rozporządzen

i Rady (WE) nr 1924lŻ006 i (WE) nr 192512006 oruz uchylenia
dyrektywy Komisji 87l250lEWG, dyrektyvy Rady 90l496lEWG, dyrektywy Komisji
Parlamentu Europejskiego

1999lI]lEwG, dyrektyv'1ł 2000lI3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji
2002l6]lwE

z

i

22.11.2011)

2008/5lWF' oraz rozpotządzenia Komisji (WE)

z

nr

60812004 (Dz.

U. L

304

uwagi na to, że nazwa środkaspożywczego nie zawierała danych

szczegółowych dotyczących szczególnego przetwarzania, jakiemu został on poddany tj.

informacji sterylizowany.

PowŻsze nieprawidłowościstwierdzono
Intermarche

w wyniku

kontroli przeplowadzonej W sklepie

w Wejherowie przy u|. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 73, na\eżącym do

strony postępowania.

UZASADNIENIE
W dniach 18-28.08.2015 r', inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Gdańsku, dziaŁając na podstawie upowaznienia wydanego przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr ZN.057 '553 '2015.JŻ z dnia

1 7

.O8.2OI5 r. podstawa

prawna: art. 3 ust. 1 - 3 Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia

29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia
zgodności Z prawem paszowym

i

dobrostanu zwrcrząt (Dz.

U.

L

i

zywnoŚciowym oraz regllłami dotyczącymi zdrowia zwierząt
165

z 30 kwietnia 2004 r., Str. l-14 ze zm.; Polskie

specjalne Rozdział 3, tom 45, s. 200-251) art. 17 ust. 3 ustawy

z

U.

z

handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jedn. Dz'

wydanie

dnl'a 21 grudnia 2000 r. o jakości

2015 r., poz' 678),

w związku

zaft.3ust. lpkt6orazart.3ust. lpktli2ustawyzdntal5grudnia2000r.olnspekcji
Handlowej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 T., poz. I48 ze zm.) przeprowadzili kontrolę w Sklepie
INTERMARCHE w Wejheromę przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 73, należącym do
,,LAGOS'' Spóła z o.o. z siedzibą w Wejherowie.

W toku kontroli pobrano do badań w Laboratorium Kontrolno- Analttycznym UoKiK
w olsztynie próbkę AGRiCo KURCZAK Kawałki piersi z kurczaka w sosie własnym
ń 16091609 naj lepiej spozyć przed: data i numer partii na spodzie opakowani a 16.03 .Ż0I7 Partta 02;

wyprodukowano w UE Wielkopolskie Zakłady Mięsne Agrico Sp. z o.o. Z.P.Chr. Pawłówek 36,
62-800 Kalisz.
Próbkę do badań pobrano na podstawię art.

2000

r. o

i6 ust. 1 pkt

Inspekcji Handlowe7 (tekst jednolity Dz.

10 t rozdziału 6 ustawy

z dnia

15 grudnia

U. z Ż0I4 r., poz. I48 zm'),

zgodnie
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Z trybem okreŚlonym w rozporządzenlu Prezesa Rady Ministrów

i

w sprawie szczegółowego trybu pobierania
Handlowej (Dz.

lJ. z 2012 l, poz.

496),

z

dnta 27 kwietnia 20|Ż r'

badania próbek produktów przez organy Inspekcji

w sposób losowy i

w

reprezentatywny

odniesieniu

do badanej pańii. w ilościniezbędnej do wykonania badań.

Szczegółowy sposób pobrania próbki

.vq.uzej

wymienionego produktu oTaz zakres badań

laboratoryjnych określono w protokole pobrania próbki

Nr

091260

z

dnla 18.08.2015

r.

Jednoczęśnie pobrano próbkę dodatkową - kontrolną wyzej opisanego produktu z tej sarnej partii.

w iloŚci

odpowiadającej ilościpobranej do badań laboratoryjnych, którą

po

zabezpieczentu

przekazano pod nadzór przedstawiciela kontrolowanego przedsiębiorcy, tj.

w

kontrolowanym

sklepie.

Analiza laboratoryjna przeprowadzona przez Laboratorium Kontrolno-Anahtyczne UOKiK
w olsztynie w badanej próbce wykazała niższą zawartośćbiałka w stosunku do deklaracji
producenta zamieszczonej w oznakowaniu. Wynik badania: I2,8oń; dek|aracja: l9Yo.
Pismem z dnia29.09.20l5 r. strona została zapoznana z wynikami przeprowadzonych badań
laboratoryjnych przedmiotowego produktu

i

pouczona o przysługującym jej prawie do złoŻęnia

wniosku o przebadanie probki kontrolnej. Strona nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia
do zbadania próbki kontrolnej, o

czym poinformowała w piśmiez dnia 16.10.2015

r.

Ponadto w wyniku sprawdzenia prawidłowościoznakowania stwierdzono' Ze nazwa środka

spożywczego

AGRiCo KURCZAK Kawałki piersi z kurczaka w sosie własnym ó 1609/609 nie

zawierala danych szczegółowych dotyczących szczególnego przetwarzaniarjakiemu został on
poddany - tj. procesowi sterylizacji i tym samym nie podano informacji sterylizowany.
Przedstawiony wyzej stan faktyczny

l

prawny dał podstawę do wszczęcia postępowania

administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięŹnej w zwtązku z wprowadzeniem do obrotu

artykułu rolno
o

-

Spozywczego nieodpowiadającego jakości handlowej określonej w przepisach

jakoŚci lub deklarowanej prZęZ producenta w oznakowaniu.

Pismem

w

z

dnta 15.12.20I5r Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

przedmiocie

ĘĄułu wprowadzenia do obrotu ww. środków spozywczych

nieodpowiadaj ących j akościhandlowej.

Ponadto w piśmie tym poinformowano' Że na podstawie art. 10 $ I Kodeksu postępowania
administracyjnego

-

stronie przysługuje prawo do czynnego udziału w toku postępowania, tj. do

zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wyjaśnień i wniosków dowodowych.

Pismem

z dnta

15.I2.20I5r. Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekc.ji Handlowej
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w

Gdańsku

zvn,

óctł się do przedsiębiorcy

osiągniętych obrotów w 2014

o

i

wyliczenie

przesłanie informacji

o

wielkości

r. odpowiedź otrzymano w dniu 28.12.20I5t.

Zgodnte z art. 705 ustawy z dnia2lipca2004 t. o swobodzię działalnościgospodarczej (t.j. Dz. U.

z20I5 r.,poz.684 zę zm.) organ orzekający zaltczył stronę do małych przedsiębiorców.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku zważył,co następuje:
Zgodnte z art. 17 ust. 1 rozporządzenta (WE) nr 7]812002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z

28 stycznta Ż002 r. ustanawiajqcego ogólne zasady i wymagania prawa Ąnvnościowego,
powołujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeń,stwa Zyłvnościoraz ustanawiajqcego procedury
dnta

w zakresie bezpieczeństwa Z1łvności(Dz. U. UE

z

L 3l z

1.2.2002

s. 1 z poźn. zm.),

kaŻdy

podmiotów działĄących na rynku spoŻywczym: producent, przetwarzający czy dystrybutor'

obarczony jest obowtązktem zapewnienia

w

ptzedsiębiorstwie, będącym pod jego kontrolą,

zgodności zywności Z wmogami prawa zywnościowego właściwymidla jego działalności

i

kontrolowanie przestrzegania tyclr wymogów. Powyższy obowiązek zostaŁ powtórzony

w art. 8 ust. 5

i

rozporządzenla Parlamentu Europejskiego

Rady (UE) nr 1169120II

z

dnia

r.

w sprawie przekazynvania konsumentom informacii na temat ryłvności,
zmiany rozporzqdzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (TVE) nr 1924/2006 oraz uchylenia
25 paŹdziernika 2011

dyrektyvy Komisji 87/250/EWG, dyrekrywy Rady 90/196/EWG, dyrektyvy Komisji 1999/1)/WE,

dyrektyvy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego

i

Rady, dyrekryłv komisji 2002/67/WE i

(flE) nr 608/2004 - podmioty dztałające na rynku
w przedsiębiorstwach pozostających pod ich kontrolą

2008/5/WE oraz rozporzqdzenia Komisji
spoŻywczym Zapewniają przestrzeganle

wymogów prawa dotyczącego informacji na tęmat zywnościi odpowiednich przepisów krajowych
mających znaczęnie dla ich działalnościi upewniająsię,że wymogi te są spełnione.Z ust' 2 tego
artykułu wynika, ze podmiot odpowiedzialny za informację na temat zywności zapewnia obecnośći

rzetelnośćinformacji na temat zywności zgodnie

z

mającym zastosowanie prawem dotyczącym

informacji na temat zywności oraz Z wymogami odpowiednich przepisów krajowych. Takim
podmiotem działającym na rynku spoŻywczym jest strona postępowania, ktorej działalność
odpowiada definicj i obrotu.

W myŚl art. 3 pkt. 8 cytowanego rozpolządzenia (WE) nr

11812002 Parlamentu Europejskiego i

Rady z dnia 28.01.Ż002 r. ustanawiającego ogólne zasady

i

wymagania prawa zywnościowego,

powołrrjącego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Zywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpteczenstwa zywnośct ,,wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie Ąłvnościlub pasz

v, celu sprzedaży, z uwzględnieniem ofbrowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania,
bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowanicł".

Jakośó handlowa

w myślart. 3 pkt 5 cyt.

ustawy o jakościhandlowej art. rolno
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spozywczych oznacza cechy artykułu rolno-spozywczego dotyczące

i

organoleptycznych, fizl,kochemicznych

mikrobiologicznych

jego

w zakresie

właściwoścr
technologii

produkcji' wielkości lub masy oTaZ wymagania wynikające ze sposobu produkcji. opakowania,

prezentacji

i

oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub

fitosanitarnymi.
Ustawa o jakościhandlowej artykułów rolno spozywczych cfi. wyŻej stanowi w aft. 4 ust.
Ze Wprowadzanę do obrotu artykuły rolno

jakości handlowej, jeżell w przepisach

o

-

1,

spozywcze powinny spełniaó wymagania w zakresie

jakości handlowej zostały określone takie wymaganla, oraz

dodatkowe wymagania dotyczące tych ar1ykułow, jezeli ich spełnienie zostało zadeklarowane pIzez
producenta.

8 ust'I rozporządzenla (WE) Nr 178 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28.0l.200Żr. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa zywnościowego' powołującego
Europejski lJrząd ds. Bezpieczenstwa Zywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpteczenstwa zywności (Dz. U. L 31 z1.2'2002 s.7 ze zm.') - prawo z1łvnościowema na celu
Według art.

ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonyłvania przez konsumentóv,
świadomego wyboru ałiqzanego ze Spozwcłnq przez nich żyvvnościq.

Jak wskazuję art.6 stosowanego od dnia 13 grudnia 2014 r. rozporuądzęnia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 116912017 zdnia25 paŹdziernika 2011 r. w sprawie przekazywania
konsumentom informacji na temat Zywności, zmiany rozpotządzeń Parlamentu Europejskiego

i Rady (WE) nr

19Ż412006

i (WE) nr 79Ż5lŻ006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 8]l250lEwc,

dyrektywy Rady 90l496lEWG, dyrektywy I(omisji 1999/1O/WE, dyrektywy 2000113/WE

i Rady,

Parlamentu Europejskiego

dyrektywy Komisji 2002167lWE

rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE L 304 z 22.11.201

l

i

2008/5iWE, oraz

r.' s. 1 8, z pożn' zm.),

,,każdemu środkowispoŻ1+uczemu pt'ZeZnaczonemlt do dostarczenia konsumentowi.finalnemu lub do

zakładów ży,wienia zbiorowego muszq towarzyszyć inJbrmacje na temat żyvnościzgodnie z
nini

ej s zym r

o

zpor z qdzeni

e

W myślart. 3 ust.

m."
1

ww. rozporządzenia ; ,,Podawanie informacji na temal żyvnościsłuży

wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia

i interesów

konsułnentów przez zapewnienie konsumentom

finalnym podstaw do dokonywania świadomych wyborów oraz bezpiecznego stosowania Ąnal46!ę1,

ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowcltnych, ekonomicznych, środowiskoylych,
społecznych i etycznych'"

.

Przepisy szczegołowe dotyczące

naz.vqy środka spozywczego

i danych szczegółowych, które

mu towarzyszą, są określonew załączniku VI częśćA pkt. 1 Ww. Iozporuądzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr l169l20l7 z dnl,a25 paŹdziernika 2011 r. zgodnie , z którym:
,,Nazwa danego środkaSpozywczego zaw:ręra dane szczęgółowe dotyczące warunków ftzycznych

tego środka Spozywczego lub szczegolnego przetwarzanla jakiemu został on poddany

(

np.
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Sproszkowany' ponown:'e ZamroŻony, liofilizowany' głęboko mlozony' Zagęszczony, wędzony)

bądż d'ane takie

towa

rzyszą nazwie,we wszystkich przypadkach, w których pominięcie takiej

informacji mogłoby wprowadzać nabywcę w błąd.''
Zgodnte

z brzmięniem art. 40a ust. 1 pkt. 3 ustawy o jakościhandlowej artykułów rolno

-

spoŻywczych cyt. uryżęj' ,,Kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożyvcze nieodpowiadajqce

jakościhandlowej określonej w przepisach

o

jakościhandlowej lub deklarowanej przez producenta

w oznakowaniu tych arĘkułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnei wcłrtości
korzyści majqtkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie lych
artykułow rolno-spozyłvczych do tlbrolu, nie niższejjednak niż 500 zł''.

Przyjęte przez ustawodawcę brzmienie tego przepisu wprowadza mechanizm polegający na tym,
Że kaŻdy, w stosunku do kogo zostanie spełniona przesłanka wprowadzenia do obrotu artykułu

rolno-spozywczego nieodpowiadającego jakoŚci handlowej określonej w przepisach o jakości
handlowej podlega karze pienięznej określonej w tym przepisie.

2 vłyŻej cytowanego rczpotządzenta (WE) Nr 178/200Ż kary
przypadku naruszęnia prawa zywnoŚciowego powinny być skuteczne,

Stosownie do ań. 17 ust.

zastosowane

w

proporcj onalne i odstr aszające.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku wykonując dyspozycję
art. 40a ust. 5 cyt. ustawy o jakościhandlowej artykułow rolno

-

spoŻywczych, przy ustalaniu

wysokoŚci kary pieniężnej uwzględnił przede wszystkim: stopień szkodliwości czynu, zakres
naruszenia, dotychczasową działa|noścpodmiotu działąącego na rynku arlykułów rolnospozywczych i wielkośćjego obrotów oruz przychodu, a takze wartośó kontrolowanych artykrrłów
rolno-spozyrł czych.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku oceniając stopień

szkodliwości czynu uznał, Żebtak w oznakowaniu produktu AGRiCo KURCZAK Kawałki piersi z

kurczaktt

w sosie

własnym informacji

o

przetwarzania, jakiemu został on poddany

danych szczegółowych dotyczących szczególnego

- w tym przypadku

obróbce termicznej, sterylizacji

pozbawiał konsumentów mozliwości dokonania właściwego'zgodnego

z

oczękiwaniami wyboru'

Konsument podejmuj ąc decyzję o zakupie towaru kieruje się przede wszystkim podstawowymi

informacjami zawartymi

w jego

oznakowaniu, które umozliwiają odróznienie produktu od

podobnych środków spozywczych dostępnych na rynku. Jedynie pełna wiedza w tym zakresie
pozwala konsumentom na podjęcie właściwejdecyĄi przy wyborze konserwy mięsnej w trakcie
zakupu.

Podanie nieprawdziwej informacji

o zawartości białka w ilościI9oń w

składzie produktu

podkreślałolepszą jakośćtego wyrobu, wpływało na atrakcyjność oferty, stanowiło zachętę do
zakupu

i

w elekcie wprowadzało w błąd konsumenta, który będąc przekonany, iz kupuje produkt

relatywnie lepszej jakościzdrowotnej, nabywał w tzeczywistości produkt goTszy jakościowo.
Strona 6 z 8

Strona postępowania jako doświadczony przedsiębiorca prowadzący sptzedaŻ detaliczną ma
obowiązek znajomości t ptzestrzegania przepisów prawa zwtązanych z wykonywaną działalnością
gospodarczą

i

wykazywac naleŻytą staranność dla zadoścuczynienia wymogom tych przepisów.

Zapobl'eżenie nieprawidłowościom dotyczącym zakwestionowanego produktu \eŻało W mocy
Strony' gdyŻ mogły one zostać wykryte podczas rutynowego sprawdzenia oznakowania towarów

przy ich dostawie bądż w trakcie bleŻących kontroli oznakowania ar1ykułow znajdujących

w

obrocie. Zatęm wprowadzenie do obrotu

ww.

się

artykułu Spozywczego bez Wymaganego

oznaczenia było niewątpliwie następstwem okoliczności, za które strona ponosi odpowiedzialnoŚć.

Miarkując zakres naruszęnia tut. Inspektor stwierdz1ł' Że prawidłowe i pełne oznakowanie produktu
stanowią jeden

z waŻniejszych elementów jakościhandlowej i ocenił, ze stwierdzona niezgodność

stanowiąca naruszenie jednego

z

.vq1magan

doĘczących sposobu oznakowania ma charakter

istotny z punktu widzenia interesÓw i praw konsumenta.

Mając powyŻsze na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji l{andlowej w Gdańsku
orzę|<łjak w sentencji.

Na podstawie art. 40a ust. 6

i

7 ustawy

o

jakościhandlowej artykułów rolno _ spozywczych karę

pienięzną stanowiącą dochód budzetu państwa strona postępowania tj. ,,LAGOS'' Sp. z o.o.,

z siedzlbą w Wejherowie powinna wpłacić na rachunek bankowy:
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

nr 03 101011400069692231000000 NBP Gdańsk
lub w kasie Inspektoratu, w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze w godzinach

7:|5

-

15:15

w terminie 30 dni od dnia. w którym decyzia o wymierzeniu kary stała się

ostateczna' Kara niezapłacona w terminie staje się zaległoŚcią podatkową w rozumieniu alt. 51 $

ustawy z dnta 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.

tJ .

z 2015 r., poz.

1

673),

od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 $ I Ordynacji podatkowci.

POUCZENIE
1)

Zgodntezart.

l27s1i2otazart. 129$1i2KPAstroniępostępowaniasłuzyodwołanieod

niniejszej decyĄi do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów - Pl. Powstańców

Warszawy 1, 00

- 950

Warszawa. odwołanie naleŻy wnieśćw terminie 14 dni od dnia

doręczenia decyzji za pośrednictwem Pomorskiego Wojewodzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdańsku, ul. Konopnickiej 4, 80 - 240 Gdańsk.
Ż) Wnięsienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyĄt (art'130 $ 2
3)

KPA).

Zgodnte z art. 40a ust. 8 Ustawy z dnta 21 grudnia 2000 r. o jakościhandlowej arlykułów rolno
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l{

jedn. Dz. IJ. zŻa15 t.,poz' 678 zę zm.) w zakresie nieuregulowanym w
-spożywczych (tekst
ustawie, do kar pienięznych stosuje się odpowiednio przepisy Działu IiI Ustawy z dnta
29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.

U.22015 r.,poz.613).

Otrz)'muja:
1

.

13, 84-200 Wejherowo
,,I-AGOS" Sp. z o.o., ul. i Brygady Pancernej Woiska Polskiego
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
w Gdańsku
ul. Marii KonoPnickiej 4'
80 - 240 Gdańsk

Kontroli
Wydział
i NieŻvwnościowyclr

Artykułów

-t

Tel. (058) 34t -09 -24
Fax. (058) 341 -08-11
Fax. (058) 341 -53 -37

Tel. (058)

341-8'l

I

83 wew.34,40

ZywnoŚciowych
l
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