Gdańsk, 2016.0I

POMORSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ
W GDAŃSKU

A(

Sygn. akt: 2N.83 61.671.2015.8W.MK

Pan Adam Winszczyk
Sklep Ogólnospo żyłvczy
ul. Ks. Bernarda Sychty 145
84

-

140

Jastarnia

D E C Y Z J A Nr ZN.D.4. 2016.8W

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnta9 majaŻ01'4 r. o informtlwaniu o cenach towarów i usług

(Dz. tJ.

z

2014 r., poz. 9I5), oraz art. I04 S 1

i 2 ustawy z

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.t]. z2016 r. poz.23 ) w zwlązku z $ 6 pkt

1

Zarządzenta Po.110.13.2013 Pomorskiego Wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w

Gdańsku

z

dnia 14 maja 2013 r. w sprawie upowaznienia pracowników Wojewódzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku do podejmowania, wydawania oraz podpisyvania
decyzji, postanowień, dokumentów i korespondencji w imieniu Wojewódzkiego Inspektora,

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku
działając w osobie Anny

i

Klecha

Niez1łvnościowych upowaznienie

Naczelnika Wydziału Kontrclli Artykułów

Nr

Ż'1nvnościowyc'h

Po.057.17'2013.PH, po pTzęprowadzeniu postępowania

administracyjnego, wymierza przedsiębiorcy Panu Adamowi Winszczyk Sklep ogólnospoŻywczy,
ul. Ks. Bernarda Sychty l45,84-140 Jastarnia, karę pieniężną w wysokości 2000,00 zł (słownie:

dwa Ęsiące złotych)' w związku z niedopełnieniem W miejscu sprzedaŻy detalicznej'
tj. w naleŻącym do Pana sklepie ogólnospoŻywczym, pTzy ul. Ks. Bernarda Sychty 145, w Jastarni,

obowiązku uwidocznienia:

I. cen jednostkowych w przeliczeniu na

1l lub 1kg w sposób

jednoznaczny, niebudzący

wątpliwości oraz umożliwiający porównanie ceny 587 rodzajów towarów oferowanych do
sprzedaży, tj.:

6'(-'*'J2*
zr:

4,i

łr' lc

/1

t
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a) 62

rodzajow przetworów zboŻovvych (w tym 28 rcdzajow makaronów, 12 rodzajów kaszy,

16 rodzajów płatkow zboŻow1lch i śniadaniowych' 6 rodząów plęczywa chrupkiego
i sucharków)

b)

31 rodzajow kawy naturalnej

c)

3 rodzajow kawy zbożowej

d)

57 rodząow herbaty (czatnej, zielonej, owocowej, ziołowej)

e)

3 rodzajów napojów herbacianych

0 55

rodzapw wyrobów cukierniczych (w tym 32 rodzajów wafelków

i

batonów,

23 rodząow ciastek' cukierków i zelkow)

g)

3 rodząow napojów kakaowych

h)

I rcdzaju kakao

i) 1I

rodzajów bakalii

i

owoców suszonych (śliwki, rodzynki, migdały, orzechy, daktyle,

zurawina, mak)

j)

2rodzajow grzybow suszonych

k)

6 rodząow kostek bulionowych

1) 4 rodzajow miodów
m)

1

n) l

rodzaju cukru Żelującego

rodzaju Żelfixu

o) 65 rodzajow koncentratów Spozpvczych (w tym 8 rodzajów ciast w proszku, 9 rcdzajow
galaretek, 4 rodząow budyniów' 8 rodzajów kiśli,36 rodzajow sosów i zup w proszku)

p)

39 rodzapw ziołtprzypraw

q) 7r rodząów nabiału (w tym 15 rodzajów jogurtów i deserów mlecznych, 51
serków homogenizowanych,

do

smarowania, topionych,

w

rodzajów

plastrach, pleśniowych

i sałatkowych,5 rodzajów serów twarogowych)

r)

2 rcdzajow masła

s)

7 rodzajow olejów i oliwy

0

3 rodzajów octu

u)

23 rodzajów przetworów rybnych

v)

10 rodzajów

kaszki dla dzieci

w)

15 rcdzajow

dandladzieci w słoiczkach

x)
y)
z)

8 rodzajów przetworów mięsnych

7 rodzajow koncentratów i przecierów pomidorowych

aa)

4 rodza1ów warzyw konserwowych w słoikach i puszkach

13

rodzajowketchupu

bb) 12 rcdząow soków i napojów
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cc) 3 rcdzajow przyptaw w płynie

dd) 13 rodzajów sosów Warzywnych w słoikach
ee) 28 rodzajow dzemów i konfitur

ff) 8 rodzajow

dań gotowych w słoikach i puszkach

gg)6 rodzajów majonezow l sosów majonezowych

hh)3 rcdząów chrzanu tartego

ti) 7 rodzajów musztardy
- co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnta 9 maja 20|4 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. z 2014 t. poz. 915)

Rozwoju zdnta 9 grudnia 2015

r^

i

$ 3 ust.

I i 2 oraz $4 ust. I tozporządzenia Ministra

w sprawie uwidaczniania centowarów i usług ( Dz. U. z20I5t

poz. Ż12l).

II. cen oraz cen jednostkowych w przeliczeniu na 1

l lub l

kg w sposób jednoznaczny,

niebudzący wątpliwościoYaz umożliwiający porównanie ceny przy 205 rodzajach
towarów oferowanych do sprzedaży, tj.:

a)

74 rcdzajachpteczywa w opakowaniach jeclnostkowych

b)

6 rodzajach grochu i fasoli suszonych

c)

2 rodzajach bułki tartej

d) 2 rodzajach przetworow zbożowych (płatkach owsianych)

e)

I2 rodza1achtłuszczow roślinnych do smarowania

0

26 rodzajach przetworów mlecznych (w tym 15 rodzajach jogurtów, kefirów

i

deserów

mlecznych, 4 rodzajach Śmietany,7 rcdzajach Śmietanki i mleka)

g)

6 rodząach kremów do ciast w proszku

h)

4 rodzajach dań gotowych w słoikach

i) 65

i

rodzajach przetworów owocowych

warzywnych (w tym 56 rodząach wa:Zyw

konserwowych w puszkach i słoikach,9 rodząach owoców w puszkach i słoikach)

j)

3I rodzapch soków, napojow i wody

k)

21rodzaiach lodów

1)

3 rodzajachmrozonek

m) 8 rodzaj achprzekąsek (paluszkach, krakersach, precelkach)

n)

2 rodzajach chipsów

o)

3 rodzajach cukru (brązowym, trzcinowym i w kostkach),

- co stanowiło naruszenie art. 4 ust.
towarów i

l

ustawy

z

usług(Dz.U.z2014r.,poz.975) oruz

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
$ 3 ust.

1|2I

$ 4 ust. 7

rozporządzeniaMinistra

Rozwoju z dnla 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. lJ ' z 2015r

poz.2I2I).
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III. cen 43 roctzajów towarów oferowanych do sprze:d,ażyrw sposób jednoznaczny, niebu dzący

wątpliwościoraz umożliwiający porównanie ceny, tj.:

a)

26 rodzajow napojów i soków

b)

7 rodza1ów przetworow zbożollłych(mąki)

c)

2 rodzajów soli

d)

7 rodząów nabiału (w tym 2 rodzajow maślanki,5 rodzajów mleka)

e)

I rodzaju cukru

-costanowiłonaruszenieart.4ust. 1ustawyzdnia9maja2014toinformowaniuocenach
lowąrów i usług (Dz.lJ. z2014T.,poz.9I5) oruz $ 3 ust. 1i2rozporządzenia Ministra Rozwoju

z

dnta 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U . z

20l5t poz. 212l)'

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w
Gdańsku, dziaŁąąc na podstawie upowaznienia wydanego przez Pomorskiego Wojewodzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku Nr ZN.057

.67L20I5.Jo z dnta 12.IO.2O15

r., podstawa

prawna: art. 3 ust. I pkt 1 ustawy zdnta 15 grudnia 2000 r. o Inspekcii Handlowej (tekst jednolity

Dz' U. z 2014 r., poz. I48 ze zm.) przeprowadzili kontrolę w sklepie

ogólnospozywczym

naleŻącym do Adama Winszczyk, 84-140 Jastarnia, przy ul. Ks. Bernarda Sychty 145.

Kontrolę przeprowadzono
wsz'częcla kontroli

-

po

uprzednim

na podstawie art. 79 ust.

1

działalnościgospodarczej (tekst jednolity Dz. I].

zawiadomieniu przedsiębiorcy
ustawy

z

z

o

zamtatze

dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie

2015 r., poz. 584 ze zm.). Zawiadomienie

doręczono w dniu 29.09.2015 r sprzedawcy Pani Ewte Cząa' która zobowtązała się dostarczyó
je przedsiębiorcy.

Zakresem kontroli objęto zagadnLenta dotyczące prawidłowościuwidaczniania informacji
cenowych.

W wyniku

powyzszego

stwierdzono niedopełnienie obowiązku uwidocznienia

w miejscu sprzedaŻy detalicznej:

a) cen jednostkowych

w

przeltczeniu na 1 1 lub 1 kg

w

sposób jednoznaczny, niebudzący

wątpliwości oraz umozliwiający porównanie ceny 587 rodzajów towarów oferowanych do
sprzedaŻy, wymienionych w punkcie I sentencji decyzji,

b) cen oraz cen

jednostkowych,

w

sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwośclotaz

umozliwiający porównanię ceny pTZy 205 rodzĄach towarów oferowanych

do

sprzedaży,

wymienionych w punkcie II sentencji decyzji,

c) cen w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umoŻliwiający porównanie ceny 43
rodzajów towarów oferowanych do sprzedaŻy, wymienionych w punkcie III sentencji decyzji.
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Povn1lŻsze nieprawidłowości w dniu

z

dnja 9 maia 2014

r.

kontroli tj' 14'10.2015r naruszały przepisy art. 4 ust. 1 ustawy

o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz' U. z 2014 r. poz. 91'5) oraz

$3ust. 1s8ust. 1tozporządzęniaMinistraFinansówzdnta10czerwca2002r.wsprawie
szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów

i usług oraz Sposobu oznaczania cenq towaróul

przeznaczonych do sprzedazy (tekst jednolity Dz' U. z 2015 t., poz. 568) w związku z aft. 25 ww.
ustawy. Zgodnie

z

aktualnle obowiązującymi przepisami prawa

( od 01.01.2016r)

stwierdzone

wdniu I4'10.20I5rnieprawidłowości naruszają $ 3 ust. 1I2i $ 4 ust. 1rozporządzeniaMinistra
Rozwoiu z dnia 9 grudnia Ż0I5 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług ( Dz. U. z 2015r
poz.2121).

W dniu 16.10.2015 r. do przedsiębiorcy Pana Adama Winszczyk skierowano wystąpienie
pokontrolne

z

wnioskiem

o

podanie przyczyn nieuwidocznienia obowiązujących informacji

cenowych przy towarach.

W odpowiedzi strona postępowanta zawtadomiła o podjęciu działan naprawczych polegających na
uwidacznianiu brakujących cen oraz wyllczanln

i

uwidocznianiu cen jednostkowych, które

zobowiązała się zakończyc do dnia 10.1 I.20I5r' Jednocześnie nieprawidłowościw uwidocznieniu
cen tłumaczyła swoją nieobecnością (urlop) w okresie 3 tygodni poprzedzających kontrolę, a tym
Samym brakiem na\eżytego nadzoru nad pracą personelu, który ma obowiązek uwidaczniania cen'

Ponadto strona poinformowała, Że

nie

uwidaczniała cen jednostkowych, gdyŻ

nie

ma

odpowiedniego programu komputelowego' atęcznę wyliczanie jest bardzo kłopotliwe.

Przedstawiony wyzej stan faktyczny I prawny dał podstawę do wszczęcla postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienięznej zgodnie

z

art.

6 ust. 1 ustawy

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz.

z
j

nię wykonaniem obowiązków uwidoczntenla

w miejscu

91

z

dnta

5) w zwtązku

sprzedaŻy detalicznej cen

i

cen

ednostkowych towarów.

Pismem

w

z

dnta 17.l2.20I5

Gdańsku zawiadomił stronę

wymierzenia kary pienięznej

z

o

r

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

wszczęciu postępowania administracyjnego

w

tytułu nie wykonania obowtązkow uwidocznienia

przedmiocie

w

miejscu

sprzeduŻy detaltcznej cen i cen jednostkowych towarów.

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 wyjaśnieńi wniosków dowodowych.

w

Gdańsku

z

r. Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwrocił się do przedsiębiolcy o wyliczenie i przesłanie informacji o więlkoŚci

Pismem

dnta I7.I2.20I5

osiągniętych obrotów i przychodu w 2014 r.
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Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku wyjaŚnia, ze w toku kontroli
dokonano kwalifikacji prawnej stanu fatycznęgo w oparciu o unolmowania prawne rozporządzenl'a

Ministra Finansów

z

dnia 10 czerwca Ż002 r' w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen

towarów i usług oraz Sposobu oznaczania cenq towarów przeznaczonych do sprzedazy (t. j Dz. U.

zŻ0I5

t., poz.568), ktore na mocy art. Ż5 ustawy

towarów

i

usług (Dz.

z dnia 9 mĄaŻ0I4 t. o informowaniu o cenach

U. z 2014 t., poz. 915) obowiązywało do dnia 3I.I2.20I5r.. od

dnia

01.01'2016r sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług)

określony zastał w rozpoTządzeniu Ministra Rozwoju

z dnta 9 grudnia 2015 r. w

sprawie

uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U ' z 20l5r poz. 2I2I). obowiązujące przepisy w czasie
kontroli jak i aktualne uznają te same czyny jako naruszenie praw konsumentów, za popełnienie
których uprawniony organ .vqvmlerza sankcję administracyjną * karę pienięzną.

Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

w

Gdańsku ustalił i stwierdził

co następuje:

Zgodnlezart.4ust. 1ustawyzdnta9maja20l4r.oinformowaniuocenachtowarówiusług
(Dz.U. z2014 t.,poz.915)

''

W miejscu sprzedazy detalicznej (..') uwidacznia się cenę oraz cenę

jednostkowq towaru (..') w sposób jednoznaczny, niebudzqcy wqtpliwości oraz umozliwiajqcy
porównanie Cen.

".

z

Według $ 3 ust. 1 obowiązującego do dnia 3l.I2'2O15r rozporządzeniaMinistra Finansów

10 częrwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów
sposobu oznaczania cenq towarów przeznaczonych do sprzedaży (tekst jednolity

i

dnia

usług oraz

Dz.U. z2015

t.,

poz. 568) ,,Towary oferowane kupujqcym w miejscu sprzedazy opatruje się (...), wyłvieszkami
zawierającymi informacje wskazujqce ich nanvy handlowe, ceny (''.).

W paragrafie 8 ust. I wyŻej wymienionego rozporządzenta Ministra Finansów z dnia 10 czerwca

2002

r.

doprecyzowano sposób uwidocznienia ceny jednostkowej: ,,Cena jednostkowa

uwidoczniona przy towarze na wwieszce lub w innej formie dostępnej dla kupujqcego powinna
dotyczyć ceny za"
11 1

litr lub ] metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości,

tonę dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy,
lub ] metr hładratowy dla towarów sprzedawanych według długościlub powierzchni,

2) 1 kilogram lub I
3) 1 metr

Ą) 1 sztukę

- dla towarów sprzedawanych

na sztuki. ''.

Według obowiązującego od dnia 01.01.2016r cytowanego powyzej rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnla 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług:

$ 3 ust. 1 -,, Cenę

uluidacznia się

w miejscu

ogólnodostępnym

konsumentó1|, na danym towarze, bezpośrednio przy towarze lub

i

dobrze widocznym dla

w bliskościtowaru,

którego

dotyczy."
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$ 3 ust. 2

I.

-

,,Cenę oraz cenę jednostkowq uwidacznia się w szczególności'

naw1łvieszce,'

2. w cenniku;
3. w katalogu
4. na obwolucie,'
5.

w

$ 4 ust.

postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu."

I ,,Cena.jednostkowa dotyczy odpowiednio ceny za.

1) litr lub

metr sześcienny - dla towaru sprzedawanego według objętości;

2) kilogram
3)
1)

metr

5)

sztukę

lub

tonę

dlą towaru przeznaczonego do sprzedazy według masy;

- dla towaru przeznaczonego

do sprzedaży według długości,'

metr laładralowy - dla towaru przeznaczoneqo do sprzedaży według powierzchni,'

- dla toluarów przeznaczonych

do sprzedazy na sztuki'"

Intencją ustawodawcy było zapewnienie konsumentom dostępu

do informacji o

cenach

w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwoŚci o ich wysokości, przy czym wskazane informacje
powinny być udostępnione bezpośrednlo przy tovzarach lub w ich bliskości w ten sposób, aby nie
moŻna było pomyliÓ ceny określonego towaru Z ceną innego produktu.

Celem ustawy o informowaniu o cenach towąrów

i

usług jest ochrona konsumenta oraz zdrowa

konkurencja mtędzy przedsiębiorcami. Informacja dotycząca

cęny słuzy właściwemu

poinformowaniu nabywCY, a takze stwarza tdentyczne walunki dla podmiotów prowadzących
działalnośćgospodarczą.
Ustawa

z

dnta 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach tol,uarów

i usług (Dz. IJ. z 2014

r.,

poz. 9I5) stanowi w art. 6 ust. I, że ,,Jezeli przedsiębiorca nie wykonał obowiqzków, o których
mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nalrłada na niego, w drodze decyzji, karę

pieniężnq do wysokości 20 000 zł' ''.

Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 98l6lWE Parlamentu Europejskiego

i Rady z

dnta 16 lutego

1998 r. w sprawie ochrony ktlnsumenta przez podawanie cen produktów oferowcłnych konsumentom

(Dz.Urz. WE L 80 z 18.3.1998 r., s'27)kary za naruszenie przepisów krajowych przyjętych w celrt
stosowania niniejszej dyrektywy, w tym m.in. w/cyt. ustawy o informowaniu o cenach towaróv,

i usług muSZą być skuteczne' proporcjonalne i odstraszające.
Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku ustalając wysokoŚć kary
pienięznej uwzględnił zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług:
stopień naruszenia obowiązków, dotychczasową działalnośćprzedsiębiorcy, a takŻe wielkośćjego
obrotów i przychodu.

Wykonując dyspozycję povłyŻszego przepisu Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji
Handlowej w Gdańsku stwierdził t uznał, iŻ cenajest jednym z waŻniejszych czynników mających
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WpłyW na podjęcie decyzji o zakupie towaru ptzez konsumenta, powinna więc być uwidoczniona

dla kupująaego przy towarze, w miejscu sprzedaŻy. Natomiast cena jednostkowa umozliwia
konsumentom dokonanie oceny i porównanie cen mtędzy produktamlposzczególnych marek i tym
Samym dokonania świadomego wyboru.

Pomorski Wojewodzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku uznał, ze stopień naruszenia

obowiązków

l

w

stosunku

do towarów, do ktorych nie uwidoczniono wymaganych

ustawą

rozporządzeniem informacji był wvsoki. poniewaz nie uwidoczniono Wymaganych informacii

cenowych, tj. cen

i

cen jednostkowych

łącznteptzy 835 rodzajach towarów w odniesięniu do ok.

1000 rodzajów asortymentów Spozywczych znajdujących się w ofercie handlowej sklepu w dniu

kontroli.
Strona postępowania jako przedsiębiorca działający na rynku od 01.rc'I994 r.

-

data

rozpoczęcia wykonywania działalnościgospodarczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji

i Informacjl o Działa\noŚci Gospodarczej

-

jest zobowtązana do przesIrzegania przepisów prawa

w zakresie uwidaczniania cen towarów. Dodatkowo, to na przedsiębiorcy Spoczywa obowiązek
dołozenia wszelkich starań, aby nie dopuścić do s1'tuacji, w której przy towarze wyłoŻonym do
sprzed,aŻy

brak jest uwidocznienia wszystkich wvmaganych przepisami informacji oraz aby te

informacje były spojne i rzętelne.

Cechą charakteryst7lczną sankcji administracyjnej, a taką jest kara pienięzna nakładana na
podstawie ww. ustawy, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną
mu obiektywną odpowiedzialnośćZa narulszenie ciąŻących na nim obowtązkow. Wystarczającą
więc przesłanką do nałozenia kary pienięznej jest samo stwięrdzenie faktu braku uwidocznienia
informacji

w

zakresie ceny lub ceny jednostkowej towaru.

niedopełnienie tego obowiązku miało charakter intencjonalny

Z

w1ny (umyślnej czy nieumyślnej) strony postępowania,

Nie ma tutaj

znaczenia czy

czy teŻ nię lub czy

nastąpiło

czy też nte' Zatem samo stwierdzenie

w wyniku kontroli, Że określonypodmiot nlę ztealizował ctąŻącego na nim obowiązku ustawowego
powoduje koniecznoś c nałoŻenta kary pienięŻnej,ktora jest karą administracyjną.
Skuteczność kary przejawia się w mozliwości jej nałozenia i wyegzekwowania. 7-'eby karu spełniała
funkcję odstraszającą, jej wysokośćzdaniem organu powinna byc dotkliwa dlaprzedsiębiorcy. Kara
nałoŻona na podmiot musi takze spełniać funkcję prewencyjną otaz dyscyplinująco

tj być ostrzezeniem dla

przedsiębiorcy, mającym

-

represyjną,

na celu niedopuszczenie do

powstania

nieprawidłowościw przyszłości.

Z

dokumentacji prowadzonej przez tut. Inspektorat wynika, ze jest

naruszenia przez ww. przedsiębiorcę przepisów ustawy

z dnia9

to pierwszy

przypadek

maja2014 r. o inJbrmowaniu o

cenach towarów i usług.

Biorąc pod uwagę przesłaną przez stronę postępowania informację dotyczącą przychodów
Strona 8 z 9

iobrotów należy jązaliczyc do mikro przedsiębiorców.

Mając powyŻsze na uwadze Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handiowej lv Gdaiisku
orzekł jak w sentencji.

Na podstawię art' 7 ust. 1 ustawy o informov,ttniu o cenach towaróuł i usług karę pienięzną
stanowiącą doclród budzetu państwa przedsiębiorca powinien wpłació na rachunek bankowy:

Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Nr 03 1010 l140 0069 69223w0 0000 NBP/o Gdańsk
iub w kasie Inspektoratu, w Gdalisku, ul. M. Konopnickiej 4 codziennie w dni robocze

Jl5

15tr w

r,v

godzinach

terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara ntezapłacona w terminie staje się zaległościąpodatkową w rozumieniu art. 5l $ 1 ustaw}'
,zdnia29 sierpnia I99] r. Ordynctc.ja podcłtktlwa (t' j.D'L.l]. z2015 r. poz. 613), od której naiiczane
są odsetki

zazwłokę zgodnie z ał*t.53 $ I Ordynac.ji podatkolvej'
Pouczenie:

zafi.727 $ 1 i2orazart. 1Ż9 $ 1i 2 Kp astronic postępowarriasłuzyodr,vołanięod
niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu oclrrony Konkurencji i Kolrsunreritów
Pl' Powstańców Warszawy l. 00 -950 Warszawa. odwołanie na\eŻy u'nieśćw terrninic i4 drii od

1. Zgodnie

dr-ria

doręczenia decyzji za pośrednictwenr Pomorskiego Wo.jer,vodzkiego Inspektora lnspekcji

I'{andlowej w Gdańsku. ul.

M. Konopnickicj 4,

80 -^24O Gdańsk.

2. Wniesienie odwołania u' terminie wstrzynruje wykonanie decyzji

3. Zgodnte

z

at1.8 ust.

I

ustawy z. dnia 9 maja 2014 r.

o

(art. 130

r\

2 k. p. a.).

iryfbrnutu,oniu

o cenach

tou:arov'

i usług (Dz. U. z ŻOI4 r., poz.915), w zakresie nieuregulowanym w ustawie' do kar pienięznyclr
stosuje się odpowiednio przepisy działu lII ustawy
poc{utkovra (tekst

z

dnta 29 sierpnia 1997

r'

()rd1lnac.fct

jednolity D'z"ll.22015 r., poz. 613).

otrzynruią:

1. P. Adam Winszczyk Sklep ogólnospoŻywczy,84-140 Jastarnia. ul. Ks. Bernarda Sychty 145
2. Wydział BA w/m
3. ala
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Pomorski Wojewódzki Inspektor lnspekcji Handlowej
w Gdańsku

ul.

Marii Konopnickiej 4'
80 _Ż40 Gdańsk

Wydział Kontroli
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'I'el. (058) 341-09
-24
Fax. (058) 341 - 08 - 77
Fax. (058) 341 - 53 - 37

Tel. (058) )41 -
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