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Przedsigbiorstwo Handlowe,'INTEGRA"
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

I

ul. Przemyslowa 34
76-200 Slupsk

Decyzj a DS.2N.D.65.20

1

8.MS

Na podstawie art. 56 ust.l pkt. l1 w zwi1zku z art.58 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca20l3r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 22078r., poz. 150 zp6in.

t

zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. IJ. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w zwi1zku z g 6 Zaruqdzenia nr
PO.110.13 .2013 Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku z
dnia 14.05.2013r. w sprawie upowaZnienia pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Gdansku do podejmowania, wydawania oraz podpislwvania decyzji,
postanowieri, dokument6w i korespondencji w imieniu Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji
Handlowej w Gdansku.
Pomorski Woj ew6dzki Inspektor Inspekcj i Handlowej
dziatajqc

w osobie Joanny Zielifskiej

- Dyrektora Delegatury w Slupsku, Wojew6dzkiego

Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdansku, na podstawie upowa2nienia z dnia23 czerwca
2016 r. nr PO.057.33.2016.PHpo przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego

naklada

z ogtanlczon4
PrzedsiEbiorstwo Handlowe ,,INTEGRA" Sp6lka
odpowiedzialnoSci4, ul. Przemyslowa 34,76-200 Slupsk karg pienighnE w wysokoSci 500,00

na sp6lkg

1

zl (slownie: pigiset zlotych) zuwagi na dystrybucjg produktu tj. Plynu do mycia naczyri MIS
w opakowaniach 500 ml wyprodukowanego przez Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ROKODAR Ruska 33, 16-150 Darlowo, wprowadzonego do obrotu przez wprowadzaj4cego
produkty w opakowaniach, kt6ry nie jest wpisany do rejestru, wbrew przepisowi art.4l
ustawy z dniaI3 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 22018 t. poz. 150 zp62n. zm.).

!
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UZASADNIENIE

' W dniach 24 -

r.

inspektorzy Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji
Delegatura w Slupsku, dzialaj4c na podstawie upowaznienia

30.08.2018

Handlowej w Gdarisku DS.2N.057.303.?018.J2 z dnia 24.08.2018r. przeprowadzili kontrolg w sp6lce
PrzedsiEbiorstwo Handlowe,,INTEGRA" Sp6lka z ograriczon4 odpowiedzialnoSci4, ul.
Przemyslowa 34,

7

6-200 Stupsk.

Kontrolg przeprowadzono po uprzednim zawiadomieniu przedsigbiorcy o zamiarze wszczEcia

,

kontroli na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca2018 r. Prawo przedsigbiorc6w (tj.
Dz.U.2018 r. poz. 646). Zawiadomienie zostalo dorgczone stronie w dniu 31 lipca 2018 r.

Celem kontroli bylo sprawdzenie prawidlowoSci oznakowania

opakorn'ai

jednostkowych detergent6w uzlrvanych w gospodarstwach domowych, a takhe sprawdzenie
prawidlowoSci obrotu tymi wyrobami.

W wyniku povrylszego stwierdzorro, 2e w hurtowni INTEGRA przy ul. Przemyslowej 34 rr'
Slupsku, miejscu sprzeda?y detergent6w w opakowaniach jednostkowych uzywanych rv
gospodarstwach domowych, prowadzono dystrybucjg produktu tj. Ptynu do mycia nac4n
MIS w opakowaniach 500 ml, wyprodukowanego ptzez Przedsigbiorstwo Wielobranzoue
ROKO-DAR Ruska 33,76-150 Dartowo, w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez
wprowadzaj4cego produkly w opakowaniach, kt6ry nie jest wpisany do rejestru. Stanowilo to
naruszenie przepisu arl. 4I ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U . z 2018 r. poz. 150 z p62n. zm.)
W dniu 30.08.2018 r. Pani Barbara Chowaniec upowazniona do reprezentowania sp6lki
zloZy\a pisemne oSwiadczenie, 2e sp6lka ,,INTEGRA" wstrzymala sprzedaz produkru tj.
Plynu do mycia naczyh MIS w opakowaniach 500 ml wyprodukowanego przez
Przedsigbiorstwo WielobranZowe ROKO-DAR Ruska 33, 76-150 Darlowo, do czasu
uzyskania wpisu przez producenta.

Nie wykonanie obowi4zku okreSlonego w art. 41 ww. ustawy podlega karze pienigznej
okreSlonej w art. 56 ust. 1 pkt. li ww. ustawy z dnia 13 czerwca 20I3r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, kt6r4 to karg naklada w drodze decyzjt na
podstawie art. 58 ust.2 ww. ustawy Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej. W niniejszej
sprawie wlaSciwy miejscowo Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

t

W zwi4zku z povty2szym, pismem z

dnta 08 pu2dziernika 2018 r. Przedsigbiorstwo Handlowe

,,INTEGRA" Sp6lka z ograriczonq odpowiedzialnoSci4 ul. Przemyslowa 34,76-200 Slupsk
zawiadomiono o wszczQcrx z urzEdu przez ten organ postgpowania administracyjnego celem
wydania decyzji o naloZeniu na sp6trkg kary pienigZnej na podstawie art.56 ust.lpkt.il
ustawy z dnia 13 czerwca 20I3r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
w wymiarze okreSlonym w art. 57 pkt 3 tej ustawy.
Ponadto w piSmie tym poinforrnowano strong, 2e na podstawie art. 10 $ 1 k.p.a. przysluguje
jej prawo do czynnego udzialu w postgpowaniu, w szczeg6lno5ci prawo do zapoznaria sig z
aktami sprawy, sporzqdzania z nich notatek i odpis6w oraz do skladania wyjaSnieri i
wniosk6w dowodowych.
Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalil i stwierdzil co nastqpuje:
Zgodnie z art._56 ust. 1 pkt. 11 ww. ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi karze pienigZnej podlega ten, ,,kto wbrew

przepisowi art.4l prowadzi dystrybucjg produktfw w opakowaniach, wprowadzanych do
obrotu przez wprowadzajqcego produkty w opakowaniach, kt6ry nie jest wpisany do rejestru,
z wyjqtkiem produhfw w opakowaniach, kt6re zostaly wprowadzone do obrotu przez tego
wprowadzajqcego przed dniem wylcreilenia go z rejestru", natomiast art. 57 ust.3 ww. ustawy
stanowi ,,Kary pienig2ne wynoszq: w przypadkach, o kt6rych mowa w art. 56 ust. I pla I,
10c-12

-

od 500 zt do 20 000 zl".

Ustalaj4c wysokoS6 kary pienigznej Pomorski Wojew6dzki lnspektor Inspekcji Handlowej
uwzglgdnil przestanki okreSlone w art. 189d KPA - wagg i okolicznoSci naruszenia prawa,
stopieri szkodliwoSci czynu oraz dotychczasow4 dzialalnoil kontrolowanego przedsigbiorcy.
Maj4c nauwadze pov,ryasze oraz stwierdzonE w toku kontroli dystrybucjg produktu tj. Plynu

do mycia nacryfi MIS w opakowaniach 500 ml wyprodukowanego przez Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe ROKO-DAR Ruska 33,76-750 Dartrowo, wprowadzonego do obrotu przez
wprowadzajqcego produkty w opakowaniach, kt6ry nie jest wpisany do rejestru, Pomorski
Wojew6dzki lnspektor Inspekcji Handlowej postanowil o naloZeniu kary pienigznej 'w
wysokoSci 500,00

zli

orzehJ jak

w sentencji.

Na podstawie art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi karg pienighn1 stanowi4c4 doch6d budZetu pat'rstwa
Przedsigbiorstwo Handlowe ,,INTEGRA" Sp6lka z ograticzon4 odpowiedzialnoSci4 w
Slupsku ul. Przemyslowa 34 winna wptacid na rachunek bankowy:
Woj ew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku
NBP/o Gdafsk Nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000

w terminie 7 dfi od dnia, w kt6rym decyzja o wymierzeniu kary stala sig ostateczna. Kara
niezaplacona w terminie staje sig zalegloSci4 podatkow4 w rozum.ieniu art. 51 $ 1 ustawy z

I
I
I

dnia 29 sierpnia 1997

r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), od

lt6rej naliczane s4 odsetki zazwlokE zgodnie z afi. 53 $ I Ordynacji podatkowej.
Pouczenie:
1. Zgodniezart.l2T $ 1i2 orazart.129 $ l i2Kodekzu postepowania administracyjnego
stronie postgpowania stu?y odwolanie od niniejszej decyzji do Prezesa Urzgdu Ochrony

Konkurencji

'

i

Konsument6w. Odwolanie naIeZy wnieS6

w terminie 14 dni od dnia

dirrEczeni:a decyzji za poSrednictwem Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji

2.
'

Handlowej w Gdarisku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdansk.
Zgodnie z art. l27a $ 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona mo2e zrzec siE prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjE. Z dniem dorgczeria

organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatni4 ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i
prawomocna.

3.

Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 $ 2 k.p. a. ).

Otrzymuja:

)

1. Adresat

2.Wydzial Administracyjno- Budzetowy WIIH w Gdarisku
3. ala
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