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Nr akt kontroli:

DS. ZN.

I 3 6 I . 2 9 5. 2 0 I 8. ASz. S K.

Jeronimo Martins Polska
Sp6lka Akcyjna
ul. Zniwna 5
62- 025 Kostrryn

DECYZ

JA nr DS.2N.D.60.2018.AS2.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 mala 2014 r. o informowaniu o cenach
towar6w i ustrug (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) oraz art. 104 $ 1 i 2 ustawy z drua
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.1.D2.U.22017 r.,poz.1257 ze
S 6 pkt I Zaru4dzenia PO.110.13.2013 Pomorskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej z drua 14 maja20l3 r. w sprawig upowaZnienia pracownik6w
Wojew6dzkiego lnspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku do podejmowania, wydawania
oraz podpisywania decyzji, postanowief, dokument6w i korespondencji w imieniu

zm.)

w zwiryku z

Woj ew6dzkiego Inspektora,

Pomorski Woj ew6dzki Inspektor Inspekcj i Handlowej
dzialajqc

w osobie Joanny Zieliriskiej - Dyrektora Delegatury w Slupsku, Wojew6dzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku, upowaznienie z dnia 23 maja 2013 r.
nr PO.057.33.2017.PH, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego v'rymierua
Jeronimo Martins Polska S.A.-z siedzib4 w Kostrzynie karg pienig2n4w wysokoSci 3000,00 zl

(slownie:

trry

tysi4ce zlotych),

w zwiqzku z niedopelnieniem w dniu 21.08.2018 r. w

nale24cymdo sp6trki Sklepie ,,Biedronka" w Dgbnicy Kaszubskiej przy,ul. Ks. Kani Antoniego
13, przy sprzeduLy detalicznej obowi4zku uwidocznienia:

a)

cenprzy

4l nizej wymienionych

towarach:

1.

Patelnia z powlok4 ceramiczn424 cm,

2.
3.

Forma do mufinek z pokrywk4 35 x 26,5 cm,

P6lmisek 30"3 cm.

4. Elefun, pluszowa maskotka delfin,
5. Elefun, pluszowa maskotka dinozaur,
6. RozgalEziacz 3 gniazdkovty,
7. Vileda myjka do okien SciEgaczka,
8. tr-aricuch dekoracyjny LED 115 cm,
9. Kwietnik drewniany 36x28x74,5 cm,

\

10. Lampka biurkowa LED,
1

1. Tarka do warzlrnt 3

wymienne ostrza,

12. Stirokay pokrowiec na deskg do prasowania,
13. Smukee no?yce do drobiu,
14. Besterway plywaj4cy termometr do basenu,
15. Smukee k'rajacz do jajek,
16. Smukee wyciskarka do cytrus6w,

LIGHTNING Mc QUEEN,
18. intertek str6j k4pielowy rozmiar L,
19. intertek TOM & ROSE spodnie dresowe mgskie rozmrarL,
20. intertek koszulka mgska rozmiarL,
17. Disney samoch6d Cars 3

t

21. intertek TOM & ROSE t-shirt rczmiarXL,

22.ifiertekToM & ROSE spodnie dresowe damskie rozmiarXL,
23. Smokee tablica korkowa 40x40 cm CORK BOARD,

24.Luminare szklane pojemniki na wagg hermetyczne zamknigcie okr4gly 92 cI,
25. Luminare szklane pojemniki na wagg hermetyczne zamknigcie prostok4tny I97 cl,
26.Ltxrtinare szklane pojemniki na wagg hermetyczne zamknigcie 122 cl,

2T.D{D{pieluchy Extra Care 4MAXI 7-18 kg,
28. Smukee ST DRAGE BOX pudelko do przechowywania 35x32x31 cm,
29. KIDEA zestaw kreatywny ramka do zdjg6 pies,
30. Jonice Polska Sp. z o.o. taSma przenoczysta,
31. Jonice Polska Sp. z o.o. zestaw geometryczny 4 elementy,
32. Zeszyt A5 w linie 16 kartek,
33. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. zeszyt papier6w kolorowych
nablyszczonych,
34. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. bibuta dekoracyjnamarczczdna 200x50 cm
8 kolor6w,
35. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. Brystol zestaw arkuszy 5 (czamy, zielony,
niebieski i dwa biale) 50x70 cm,
36. Kayet spinacze do papieru 2 sil..,
37. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. liczydlo dla dzieci,,
38. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. zestaw kreatywny naklejki literki i cyferki

204 szt..
39. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. druciki do prac kreatyumych2S szt.,
40. ,,St. Majewski" Sp6lka Akcyjna Sp. k. cekiny do prac kreatywnychr6hne ksztahy

t

41. ,,st. Majewski" Sp6lka Akcyjna sp. k. zestaw kreatywny naklejki owoce
warzYwa,

i

co stanowilo naruszenie przepis6w art. 4 ust.l ustawy z dniag maja2014 r. o informowaniu
o cenach towar6w i uslug (tj.Dz.U. 22017 r.,poz.1830) oraz $ 3 ust. 2 rozporuqdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towar6w i uslug (Dz.tJ.22015
r, poz.2I2l).
b) . cen oraz cen jednostkowych przy 2 nihej wymienionych towarach:

1.

Farbki plakatowe 6 x 20 ml,

2.

BIC klej w sztyfcie 8g,
co stanowilo naruszenie przepis6w art. 4 ust.l ustawy z dniag maja2014 r. o informowaniu
o cenach towar6w i uslug (tj. Dz. TJ. z 2017 r., poz. 1830) oraz $ 3 ust. 2 i $ 4 ust. I
rozporzEdzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen
towar6w i ustug (Dz .IJ. z 2015 r, poz. 2l2I).
Powy?sze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 2I - 23.08.2018 r. w
Sklepie ,,Biedronka" w Dgbnicy Kaszubskiq przy ul. ul. Ks. Kani Antoniego l3,nale21cym do
strony.

Uzasadnienie
W dniach 2l

-23

sierpnia 2018 r., inspektorzy Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji

Handlowej u' Gdansku - Delegatura w Slupsku, dzialaj4c na podstawie upowaZnienia
rrydanego przez Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej nr
DS.2N.057.295.2018.J2 z dnia 2l sierpnia 2018 r. przeprowadzili kontrolg
w Sklepie ,,Biedronka" w Dgbnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Kani Antoniego 13, naleaqcym do
Jeronimo Martins Polska Sp6lka Akcyjna z siedzibqw Kostrzyni e pvy ul. Zniwnej 5.
Kontrolg przeprowadzono po uprzednim skierowaniu do przedsigbiorcy zawiadomienia

o zaniane wszczgcia kontroli na podstawie art. 48 ust. 1
6 marca 2018 r.

ustawy z dnia
Prawo przedsigbiorc6w (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 646).

Zawiadomienie dorgczono poczt4 za potwierdzeniem odbioru w dniu 30 lipca 2018 r.
Podstawg prawn4 kontroli stanowil art. 3 ust. 1 pkt 1, 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o lnspekcj i Handlowej (tekst j ednolity Dz. U . z 2017 r., poz. 1063 z p6in.).

W toku kontroli inspektorzy oceniali prawidlowoS6 uwidaczniania informacji cenowej, maj4c
na uwadze przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w i uslug
(t1. Dz. U. z 2017 r., poz. 1830) oraz rozporzqdzenia wykonawczego do ww. ustawy tj.
rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen
towar6w i uslug (Dz. U . z 201 5 r, poz. 2I2l).

W dniu 21 sierpnia 2018 r. podczas kontroli w Sklepie ,,Biedronka" w Dgbnicy
Kaszubskiej VZry ul. Ks. Kani Antoniego 13 stwierdzono, 2e strona postgpowania
w miejscu sprzeduly detalicznej nie uwidocznila cen przy 4l rodzajach towar6w
wymienionych w punkcie a) sentencji decyzji i cen oraz cen jednostkowych przy 2 rodzalach
towar6w wymienionych w punkcie b) sentencj i decyzji.
Powy2sze stanowilo naruszenie przepis6w art. 4 ust. I ustawy z dnra 9 maja 2014r.
o informowaniu o cenach towar6w i uslug (tj.Dz.TJ. z20l7 r.,poz.l830) oraz $ 3 ust. 1 i 2, $

4 ust.

I

rozporz4dzenia Ministra Rozwojuz drua 09 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania

i uslug (Dz.U.22015 r.,poz.2l2l).
Przedstawiony wyZej stan faktyczny i prawny dal podstawg prawn4 do wszczqcia
{r
postgpowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienigZnej zgodnie z art. 6 ust.
2 cytowanej ustawy o informowaniu o cenach towar6w i ustug w zwi4zku z nie wykonaniem
obowi4zku uwidaczniania w miejscusprzeda}y detalic,znej cen i cen jednostkowych towar6w.
Bior4c pod uwagg powyZsze regulacje nale?y stwierdzii, 2e w Sklepie ,,Biedronka"
w 'Dglinicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Kani Antoniego 13, nalezqcym do strony konsument nie
uzyskiwal jednoznacznej, niebudz1cej w4tpliwoSci informacji na temat cen towar6w oraz nie
cen towar6w

\

mial mozliwoSci por6wnania cen towar6w podobnych z uwagi na ich nieuwidocznienie.
Dnia 14 wrzefinia 2018 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zawiadomil strong o wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiocie wymietzeria

'

kary pieniganej ztyfulu nie wykonania obowi4zk6w wynikaj4cych z ustawy o informowaniu o
cenach towar6w i uslug.
Ponadto w piSmie tym poinformowal strong, ze na podstawie art. 10 $ 1 Kodeksu postgpowania
stronie przysluguje prawo do czynnego udziatru w kaZdym stadium
administracyjnego

-

t

*\rcr"g6lnoSci prawo do zapoznaria sig z aktami sprawy, sporz4dzanta z nich
odpis6w oraz do .skladania wyjaSnieri i wniosk6w dowodowych, a takhe

postgpowani a,

notatek

i

wypowiedzenia sig, co do zebrany ch dowod6w ot az matetial6w.
Pismem z dnia 14 wrzefinia 2018 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zwrocil sig do przedsigbiorcy o wyliczenie i przeslanie informacji o wielko5ci osi4gnigtych

obrot6w oraz przychodu za rok 2017 . Pismo w tej sprawie wplynglo do Delegatury Inspekcji
Handlowej w Slupsku dnia 28.09.2018 r.
Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalil i stwierdzil, co nastgpuje.
Zgodnie z art. 4 ust. I ww. ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug podaje, iz:
,,W miejscu sprzeda?y detalicznej i Swiadczenia uslug uwidacznia sig ceng ortv ceng
jednostkow4 towaru (ustugi) w spos6b jednoznaczny, niebudz4cy w4tpliwoSci onz
umoZliwiaj 4cy por6wnanie cen".
Szczeg6low e zasady uwidaczniani a cen zostaly okreSlone w rozporz4dzeriu wykolawc zym do
ww. ustawy, tj. w rozporz1dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 f . w sprawie

uwidaczniania cen towar6w i uslug (Dz. U. 22015 r.,poz.2l2l). Zgodnie z $ 3 ust. I ,, ceng
uwidacznia sig w miejscu og6lnodostgpnym i dobrze widocznym dla konsument6w, na danym
towarze, bezpo5rednio przy towarze lub w blisko5ci towaru, kt6rego dotyczy", natomiast $ 3

ust. 2 doprecyzowuje: ,,Ceng oraz cenQ jednostkow4 uwidacznia sig w szczeg6lnoSci: na
wywieszce, w cenniku, w katalogu, na obwolucie, w postaci nadruku lub napisu natowatze

opakowaniu".
Ponadto $ 4 ust. I pov,yaszego rozporzqdzenia stanowi, 2e ,,Certa jednostkowa dotyczy
lub

1

odpowiednio ceny za: litr lub metr szescienny - dla towar6w przeznaczonego do sprzedairy
wedlug objgtoSci, kilogram lub tong - dla towaru przeTrnczonego do sprzeduly wedlug ffitry,
metr dla towaru przeznaczonego do sprzedaLry wedlug dlugoSci, mdtr kwadratowy - dla towaru

4

t

przeznaczonego do spnedrty wedlug powierzchni, sztukg - dla towar6w przeznaczonych do
sprzedaZy na sztuki".

w art. 6 ust. 2: ,,Jeheli
Ustawa o informowaniu o cenach towar6w i ustug
przedsiEbiorca nie wykonal obowi4zk6w, o kt6rych mowa w art. 4, co najmniej trzykrotnie
w okresie 12 miesigcy liczEc od dnia, w kt6rym stwierdzono naruszenie tych obowi4zk6w

rc

po raz pierwszy, wojew6dzki inspeklor Inspekcji Handlowej naklada na niego, w drodze
decyzji,karg pienighn4do wysokoSci 40 000 zl."
Jednoczesnie zgodnie z art. 8 Dyrektywy 98l6lWE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnta 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumentaprzez podawanie ceny produkl6w
oferowanych konsumentom Qz.tJrz. WE L 80 z 18.3.1998 r., s.27),kary za naruszenie
przepis6w krajowychr, przyjgtych w celu stosowania niniejszej dyrektywy, w tym m.in. wy2ej
cytowanej ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug, musz4 by6 skuteczne,
proporcjonalne i odstraszaj4ce.'
Intencj4 ustawodawcy bylo zapewnienie konsumentom dostgpu do informacji o cenach i cenach
jednostkowych w spos6b jednoznaczny, niebudz1cy w1tpliwoSci o ich wysokoSci, przy czym

wskazane infonnacje powinny by6 udostgpnione bezpoSrednio przy towarach lub w ich
bliskoSci w ten spos6b, aby nie mohna bylo pomylid ceny okreSlonego towaru z cefiq irurego
produktu. Celem ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug jest ochrona konsumenta

oraz zzpewnienie uczciwej konkurencji migdzy przedsigbiorcami. Informacja dotycz1ca ceny
stuzy wlaSciwemu poinformowaniu potencjalnego nabywcy, a takhe stwarza identyczne
warunki dla rzetelnego wsp6lzawodnictwa cenowego podmiotom prowadzqcym dzia\alno56
gospodarcz4

Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalaj4c wysokoS6 kary
pienigmej uwzglgdnil zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dntag maja20l4 r. o informowaniu o
cenach towar6w i uslug (tj. Dz.IJ. z 2017 r., poz. 1830) stopief naruszenia obowiTk6w,
dotychczasow4dziatalnoS6 przedsigbiorcy, atakhe wielkoS6 jego obrot6w i przychodu.

Wykonuj4c dyspozycjg powyZszego przepisu Pomorski Wojew6dzki Inspektor
Inspekcji Handlowej stwierdzil i uznal, iz cena jest jednym z waimiejszych czynnik6w
maj4cych u/ptyw na podjgcie decyzji o zakupie towaru przez konsumenta powinna, wigc byi
prawidlowo uwidoczniona dla kupuj4cego w miejscu sprzeduiry, poniewaz ,umoZliwia
konsumentom dokonania oceny i por6wnania cen migdzy poszczeg6lnyrni produktami i tym
samym dokonania Swiadomego i korzystniejszego pod wzglgdem ekonomicznym wyboru.
Natomiast brak ceny towaru poci4ga za sob1 dyskomfort - uniemozliwia konsumentowi
dokonanie zakupu bez dodatkowej czynnoSci,

tj. zapfiania o ti?,

b4dZ sprawia, ze konsument

dowiaduje sig o niej dopiero podczas platnoSci.
-'
Zakwestionowane towary oferowane byly w vtyzej wymienionej plac6wce, co oznaczilo,
ze stanowity ofertg handlow4 i przeznaczone byly do sprzedazy. Zatem strona zobligowana

byla do uwidaczniania przy tych towarach wszystkich wymaganych prawem informacji
w tym,

W

w

szczeg6lnoSci informacji cenowych.

od

do

21.08.2018r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji
Handlowej przeprowadzill1cznie z kontrol4 z drna 21.08.2018 r. w Sklepie Biedronka w
Dgbnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Kani Antoniego 13 - 12 kontroli w podleglych sp6lce

okresie

21.08.2017r.

sklepach

i o stwierdzonych

nieprawidlowoSciach strona postgpowania byla kaZdorazowo

informowana.

{.r

W wyniku tych kontroli Jeronimo Martins Polska S.A. ukarano w drodze decyzjikarami

\

pienigznymi:

w wysokoSci 1 5002NDecy4an.D.100.2017.I<PIAK z dnia 20.10.2017r.
w wysoko 5 ci 2 00 0zl D ecy zja

n.

w wysokoS ci 3 0002\ D ecy zja

D

D. 1 07. 20 l7 .KP I AK

z

dnia 27 .l 0 .20

17

r.

S.ZN.D.2.20 1 8.ASz z drrra 08.0 1 .20 1 8r.

n.D.

z dnia 26.01 .2018r.
w wysokoS ci 4 00021 D ecy zja N .o .tZ.z0 I 7. JK z dnia 3 1 0 1 .20 I 8r.
w wysokoS ci 4 }})zlDecyzjaZ)i..O.ZS.Z0|7.MK z dnra05.03.2018r.
* wysokoSci 50021 Decyzja hl.n.Zg.z0 1 7.AB z dnia08.03.20 I 8r.
w wysokos ci 2 0a0zl D ecy zja N .o.z q.zO I 7.MK z dnia I 4. 03 .20 I 8r.
w wysokoSci 50021 Decyzja kl .O.hO.Z0 1 7.ML z dnia 26.03 .2018r.
w wysoko6 ci 2 00021. D ecy zja N.O.Sg .Z0l7 . ACz z drua 0 8. 06.20 1 8r.
w wysokoS ci 2 0002t D ecy zja ZN .o.l I .20 1 8.LL z dnia 30 .07 .2018r.
w. wysokoS

ci 4 00021 D ecy zja

1

I .20 I 7.MK

.

-'

Zatemkaranalohsna na sp6lkg Jeronimo Martins S.A. niniejsz4decyzjq jest kar4 w wysokoSci

o

podwyzszonej zgodnie ztreSciq art. 6 ust. 2 ustawy o informowaniu o cenach towar6w i ustug

jest ona w pelni uzasadniona. Warunek podwyZszenia kary, o k16rym mowa w cyt. wyhej
przepisie zostaL bowiem spelniony.

Pomorski Wojew6dzki Inspeklor Inspekcji Handlowej zrvraca uwagg, 2e intencj4
ustawodawcy bylo zapewnienie klientom dostgpu do informacji o cenach jednostkowych
w spos6b jednoznaczny, niebudz4cy w1tpliwoSci o ich wysokoSci, przy czp wskazane
informacje powinny by6 udostgpnione bezpoSrednio przy towarach lub w ich bliskofci w ten
spos6b, aby nie moZnabylo pomyli6 ceny okreSlonego produktu zcena innego produktu.

Cech4 charakterystyczn4 sankcji administracyjnej, a tak4 jest kara pierugZna nakladana
na podstawie ustawy o informowaniu o cenach towar6w i uslug, jest jej automatyczne
stosowanie wobec podmiotu ponosz4cego przypisan4 mu obiektywn4 odpowiedzialnoS6
zanaruszenre ci1hqcych na nim obowiqzk|w. Wystarczaj4c4, wigc przeslank1 do nalozenia
kary pienigZnej jest samo stwierdzerie faktu braku uwidocznienia prawidlowej informacji,

w tym przlpadku w zakresie ceny i ceny jednostkowej towaru. Nie ma tutal znlczenia czy
niedopelnienie tego obowi4zku mialo charaller intencjonalny czy teL rrre lub czy nast4pilo
zwiny (umySlnej czy nieumySlnej) strony postgpowania, czy te?nie. Zatem samo stwierdzetie
w wyniku kontroli, 2e okreSlony podmiot rie zrealizowat ciq24cego na nim obowi4zku
ustawowego, powoduje koniecznoS6 nalozeniakary pienigznej, kt6rajest kar4 administracyjn4.

jej naloheniai wyegzekwowania. Karanalolona
na podmiot winna takhe spelnia6 funkcjg prewencyjnq oraz dyscyplinuj4c4
- represyjn6, tj. by1 ostrzeZeniem dla przedsigbiorcy, maj4cym na celu niedopuszczenie
do powstania nieprawidlowoSci w przyszloSci. Kara pienigzna nalolona w niniejszej sprayie
SkutecznoSCkary przejawia3ig w mozliwoSci

spelni w spos6b naleimy tg funkcjg.

Maj4c pov,ry2szenauwadze Pomorski Wojew6dzki lnspektor InspEkcji Handlowej orzekl jak

w sentencji.

o

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnta 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towar6w
i uslug (tj. Dz.IJ. z 2017 r., poz. 1830) karg pienigzn4 stanowi4c4 doch6d budzetu paristwa
przedsigbiorca Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzib4 w Kostrzynie - powinien wplacii

/

na rachunek bankowy:

Woj ew6dzkiego Inspektoratu Inspekcj i Handlowej
NBP oiGdafsk nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000

w terminie 7 dnl od dnia, w kt6rym decyzja o wymierzeniu kary stala sig ostateczna. Kara
niezaptacona w terminie staje sig zaleglo(ci4 podatkow4 w rozumieniu art. 51 $ 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t1. Dz. U. z 2078 r., poz. 800), od kt6rej
naliczane s4 odsetki za m,ftokg zgodnie z art. 53 $ 1 Ordynacj i podatkowej

.

POUCZENIE

1.

o

art. l2T $ 1 i 2 oraz art. 129 $ l i 2 Kodelcsu postgpowania administracyinego
stronie postgpowania sNu?y odwolanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzgdu Ochrony
Konkurencji i Konsument6w, Pl. Powstaric6w Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Odwolanie
Zgodrtre

z

naIely wnieS6 w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzjiza poSrednictwem Pomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdansku, ul. M. Konopnickiej 4, 80240 Gdarisk.

2.

3.

Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyz4i (art.130 $ 2 k. p. a.).
Zgo&tte z art. 727 a $ 1 i 2k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moae rzec sig prawa do wniesienia odwotrania wobec organu administracji publicznej,

kt6ry wydal decyzjE. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o6wiadczenia
o zrzeczentu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

4.

Zgodniezart.S ust. l ustawy zdrua9 maja20l4r. o informowaniu o cenach towar6w
i uslug @2. U. z 2014 r., poz.915), w zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar
pienighych stosuje sig odpowiednio przepisy dziahr III ustawy z dnia 29.08.1997 r.
Ordynacja podatkowa (t. j.Dz.U.22018 r., poz. 800).

o

Otrzymuj4:

1.

Adresat

2.

Wydziat Budzetowo-Administracyjny WIIH w Gdarisku

3.

ala

