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DF,CYZJ A nr DS.2N.D.64.2018.AS
Na podstawie art. 40 a ust. I pl<t 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 2I grudnia 2000 r. o jakoici
handlowej artykulfw rolno-spoiywczych (tj.Dz.U.22017 r,poz.2212 ze zm.) i art. 104 $ 1 i
2 ustawy z dma 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.lJ.
2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz na postawie $ 4 pkt 1 ZaruEdzenia nr PO.110.13.2013
Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektoralnspekcji Handlowej zdntal4mqa20l3r.w sprm,uie
upowaanienia pracownikdw Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku
do podejmowania, wydawania oraz podpisywania decyzji, paitanowiefi, dokument1w
i korespondencji w imieniu Wojewhdzkiego Inspektora,
Pomorski Woj ew6dzki Inspektor Inspekcj i Handlowej
reprezentowany przez Pani4 Joanng Zielifskq Dyteklora Delegatury w Slupsku
Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdansku - upowaznienie z dnia
23.06.2016 r. nr PO.057.33.20I6.PH, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego

wymierza solidarnie wsp6lnikom sp6tki cywilnej:
panu Edwardowi Kulik prowadz4cemudzialalnoSd gospodarcz4podnazw4,,I(rAAN" S'C'
3,
Tomasz Chrzanowski, Edward Kulik z siedzibqw tr ebie przy uI. Wojska Polskiego
panu Tomaszowi Chrzanowskiemu prowadz4cemu dzialalnoSi gospodarczq pod nazwE

Tomasz chrzanowski, Sp6lka cywilna

.

KAAN

GASTRONOMIA-HANDEL

T. Chrzanowski i E. Kulik w tr-ebie, Sp6lka cywilna MAAT HANDEL-GASTRONOMIA
T."Cltzanowski i A. wnuk-Lipifski w Lebie, SKLEP Z UPOMINKAMI T. Chrzanowski
w Lebie, Sklep OLE OLE Spain Fashion T. Chrzanowki w Lgborku z siedzibqw LEborku

przy ul' Marcinkowskie go 4,
groszy) ztttulu
karg pienigLnqw wysokoSci 1000,0021 (slownie: jeden tysi4c z-Notych,00
spo?ywczego
wprowadzenia do obrotu 2 porcji fi1et6w z soli na wartosd 30,23 zl, tj. srodka
z dnia2l grudnia2000 r' o
zafa\szowanego w rozumieniu przepis6w art. 3 pkt 10 ustawy
TJ. z 2017 t', poz' 2272
jakosci handlofiej artykut6w rolno - spo^ywczych (tekstjednolity Dz.
awizo,
ze zm.), zuwagina umieszc zeniuw miejscu sptzedahy - podanie informacji w cenniku
Sola, podczas, gdy faktycznie do ich przygotowania
jako gl6wnego skladnika potrawy

o

-nazry;

u27to ryby : limand a 26ltoPletw a.

pov,y4sze stwierdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 22-30 sierpnia 2018 r'
w SmaZalni - pizzerii,,I(rAAN" w tr-ebie przy ul. Wojska Polskiego 3,naleaqcej do stron
postgpowania.

UZASADNIENIE
W dniach ZZ - 30 sierpnia 2018 roku, inspektorzy. Wojew6dzkiego Inspekloratu
Inspekcji Handlowej w Gdarisku Delegatura w Slupsku, dzialaiqc na podstawie
Handlowej
UpowaZnienia wydan ego przezPomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji
w SmaZalni
nr DS.ZN.0 57 .2gg.20l8.JZ z dnia22 sierpnia 2018 roku, przeprowadzili kontrolg
- pizzerii,,IlAAN" w tr-ebie przy ul. wojska Polskiego 3, nalez4cej do:
pana Edwarda Kulik prowadz4cego dzialalnos6 gospo datczq pod narwq,,I(AAN" S.C'
3,
Tomasz Chrzanowski, Edward Kulik z siedzibqw tr-ebie przy uI. Wojska Polskiego
pana Tom asza Clrzanowskiego prowadz4cego dzialalnofl(, gospodarcza pod nazw?

Tomasz chrzanowski, Sp6lka cywilna

KAAN

GASTRONOMIA-HANDEL

T. Chrzanowski i E. Kulik w tr-ebie, sp6tka cywilna MAAT HANDEL-GASTRONOMIA
Chrzanowski
T. Chrzanowski i A. Wnuk-Lipiriski w tr-ebie, SKLEP Z UPOMINKAMI T.
Lqborku
w tr-ebie, Sklep OLE OLE Spain Fashion T. Chrzanowki w Lgborku z siedzib4w

przy ul. Marcinkowskiego 4.

m'in'
W toku kontroli sprawdzano prawidlowoS6 funkcjonowania plac6wki gastronomicznej
w zakresie rzetelnoSci obslugi.
fi1et6w
Inspektorzy wystgpuj4c w charakterze nabywc6w zakupili m.in. 2 porcje
z soli. Zam6wienie zostalo zNoaone w oparciu o dane zawarte na tablicy awizo. Zgodnie
z zawart1 w niej deklaracj4 konsumenci powinni otrzyma| rybq SOLA' W toku czynnoSci
L

a

kontrolnych inspektorzy badajqc rzetelnoS6 obslugi stwierdzili, 2e na stanie kontrolowanej
plac6wki nie bylo ryby sola. Jak ustalono, do produkcji zakupionej przez inspektor6w ryby
limandy ZShopletwej, na kt6r4 p. Edward Kulik, wsp6lnik sp6lki cywilnej, kt6ry
!.?Vto
przedstawit fakturg zakupu, tj. fakturg VAT F/1/181022356 z dma 07.08.2018 r. wystawion4
przez P. H. ,,KORYB". Na ww. fakfixze, uwidoczniono sprzeda? ryby (poz.4): LIMANDA
26hopletwa filet. 5-7 glazura25-30% a' 5 kg, Limanda Aspera - 20 kg na wartoS6 346,50 zl.
Weryfikuj4c informacj e vrtieszczone na opakowaniu ryby oraz na ww. fakturze stwierdzono,

w Sma:Zalni-pizzerii ,,KAAN" rybapodnazw1 rrsola", okazata sig by6 filetami
z ,rlimandy.26ltopletwej" (Limanda aspera), a nie filetami z soli (Solea qpp.- sole lub Solea
ze oferowana

vulgaris

,

-

sola zwyczalna).

Zastosowanie dla tego produktu w miejscu sprzeda?y nazry ,,solo", zar:iast ,,limanda
z6ltopletwa" jest naruszeniem art. 16 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

z

28 stycznia 2002 r. ustanawiajqcego ogdlne zasady i wymagania prm,ua
zywnoSciowego powolujqcego europejski Urzqd ds. Bezpieczeristwa Zywnoici graz
ustanawiajqcego procedury w zalcresie bezpieczeristwa zywnoici (Dz.Urz.L 31, z 1.2.2002 s.l
ze zm.) oraz wprowadza konsumenta w bl4d, co do rodzaju Srodka spo?ywczego, co jest
naruszeniem art. 7ust. 1 lit. a) rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
116912011 z drua25 pu2dziernika 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji
na temat 2ywno{ci, zmiany rozporzqdzeri Parlamentu Europejskiego i Rady (IVE) nr 1924/2006
i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/1)/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/Vt/E i 2008/5/WE oraz rozporzqdzenia Komisji
(Vt/E) nr 608/2004 (D2.U.L304 222.11.2011, s. 18 zp62n. zm.).
Zgodnte ztreSci4ww. artykulu: ,Jnformacje na temat 2ywnoici nie mogqwprowadzat w blqd,
w szczeg6lnoSci co do jego charakteru, to2samoici, wlaiciwoici, sHadu, iloici, trwaloici, lcraju
lub miejsca pochodzenia, metod wytworzania lub produkcji".
Ponadtostosowniedoart. Tust. l pkt l ustawy zdnia 5 grudnia2008 r o orgonizacjirynku
rybnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 262), Minrster WlaSciwy ds. Rybol6wstwa
prowadzi llqykaz oznaczef handlowych produkt6w rybol6wstwa przyjgtych na terytorium
Rzeczypospohtej Polskiej, o kt6rym mowa w art. 37 ust. I rozporzqdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) m 137912013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wsp6lnej
oryantz.acji rynk6w produkt6w rybol6wstwa i akwakultury, zmieniaj4cego rozporz1dzenia
Rady $fD m 118412006 i (WE) w 122412009 oruz uchylaj4cego rczporzqdzenie Rady (WE)
nr 10412000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z p62n. zm.). W wykazie \/m, ,,sola"
i ,,limanda 26ltopletwa" zoslaly wymienione jako r62ne gatunki nyb i w tal<r teL spos6b
powinny byl rczr6iniane na rynku polskim, zwlaszcza, 2e ceny roii 14 znacznie vtyasze ni|
Iimandy 26ltopletwej.
Przedstawiony wyZej stan faktyczny i prawny dal podstawg do wszczEcia postgpowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienigznej na podstawie art.40a ust. 1 pkt

nr

17812002

drua

I

4 ustawy zdnta 21 grudnia 2000 r. o jakoSci handlowej artykul6w rolno

-

spozywczych.

Pismem

z dnia 09 paLdziernika 2018 r. (dorgczonym stronom dnia 1I paLdziernika 2018 r.)

Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomil strony

o

wszczgciu

zurzEdupostgpowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pienigZnej, zgtilu
wprowadzenia do obrotu 2 porcji ryby smaZonej zadeklarowanej jako Sola - 'zafalszowanej.
Ponadto w piSmie tym poinfornowano, Ze na podstawie art. 10 $ I Kodeksu postgpowania
administracyjnego: ,,Organy administracji publicznej obowiqzane sq zapewnit stronom czynny

kazdym stadium postgpowania, a przed wydaniem decyzji urnozliwit im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodfw i material6w oraz zgloszonych zqdafi".
Pismem z'dnia 9 paLdziemika 2018 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zvnocil sig"do przedsigbiorcy o wyliczenie i przestranie informacji o wielkoSci osi4gnigtych
obrot6w iprzychod6w w 2017 r.
OdpowiedZ otrzymano w dniu 17 paldziemika 2018r.

udzial

w

Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdarfisku ustalitr i stwierdzil:
Zgodnie z art.17 ust.

1

rozporz4dzenia(WE) nr 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady

o

z dnia28 stycznii2}l2 r. ustanawiajqcego og6lne zasady i wymagania prawa Z7+vnoficiowego,
powolujqcego Europejski Urzqd ds. Bezpieczeristwa Zyvno1ci oraz ustanawiajqcego
procedury w zalcresie bezpieczeristwa 7ywnoici (Dz. U. L 3I z 01.02.2002 str. 1), kuzdy
z podmiot6w dzialaj1cych na rynku spo?ywczym: producent,przetwarzaj1cy czy dystrybutor,
obarczony jest obowiqzkiem zapewnienia w przedsigbiorstwie, bgd4cym pod jego kontrol4,
zgodnoSci ZywnoSci z wymogami prawa ZywnoSciowego wlaSciwymi dla jego dzialalnoSci
i kontrolowanie przestrzegania tych wymog6w . Powylszy obowi4zek zostal powt6rzony w art.

8 ust. 2

i 5 rozporzqdzenia nr 116912011 -

podmioty dziaLaj4ce na rynku spozywczym

zapev,rnial1przestrzeganie w przedsigbiorstwach pozostaj4cychpod kontrol4 wymog6w prawa

dotyczqcego informacji na temat ZyumoSci

i

odpowiednich przepis6w krajolvych maj4cych

znaczenie dla ich dzialalnoSci i upewniaj q siE, ze wymogi te s4 spelni one. Z art. 8 ust. 2 .vqvnika,
ze podmiot odpowiedzialny zainformacjg na temat ZyumoSci zgodnie zmaj4cym zastosowanie

prawem dotycz1cym informacji na temat ZyumoSci oraz wymogami odpowiednich przepis6w
krajowych.

Takim podmiotem dziatraj4cym na rynku spoZywczym jest strona postgpowbnia, kt6rej
dzialalno SC odpowiada defi nicj i obrotu.
W odniesieniu do kwestii podmiany asortymentowej, strona ponosi odpowiedzialno56
za wprowadzenie do obrotu ryby Sola jako produktu zafalszowanego

,

gdy? zgodnie

z defrnicj4

w art. 3 pkt 10 ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno-spoZywczych: ,,artykul
rolno - spozwczy zafalszowany - produh, kt6rego sldad jest niezgodny z przepisami
dotyczqcymi jakoici handlowej poszczeg1lnych artylailfw rolno-spoiywczych, albo produh,
zawart4

w kt6rym zostalywprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczqce oznakowania, majqce na celu
ulcrycie jego rzeczywistego sHadu lub innych wlaSciwoici, jeheli niezgodnofci te lub zmiany
w istotny sposdb naruszajq interesy konsument6w finalnych, w szczeg6lnoici jeheli

w oznakowaniu podano niezgodne

z

prawdq dane w zakresie skladu, pochodzenia, terminu

t

przydatnosci do spo2ycia lub daty minimalnej trwaloSci, zawartoSci netto lub klasy iakoici
handlowei."
jakoSci
Ustawa o jakoSci handlowej w art. 40a ust. 1 pkt 4 cytowanej wyZei ustawy o
rolno handlowej artykul6w rolno - spohywczych, kto: ,,wprowadza do obrotu artykaty
I0o% przychodu
spoiywcze zafalszowane, podlega karze pienigZnei w wysoko1ci nie wy2szej ni7
ni1szei jednak ni|
osiqgnigtego w roku rozliczeniowym poprzedzajqcym rok nalo2enia kary, nie
1.000 zl".

do obrotu
Ustawodawca nakazuje wymierzyd karg pieni9an4 podmiotowi, kt6ry wprowadza
artykuty rolno spoZywcze zafalszowane (bez znaczenia czy Swiadomie, czy nieSwiadomie)'
Zatem samo stwierdzeme - udowodnienie faktu wprowadzenia do obrotu zafaNszowanego
(por' wyrok
arrykufu rolno - spohywczego jest przeslank4 naLolenra stosownej kary
vI sA/wa
wojew6dzkiego s4du Apelacyjnego w warszawie z dnia 04.08.2010 r. sygn. akl
z winy (umySlnej lub
894110). Nie ma pfzy tym znaczenia, czy zafalszowanie nast4pilo
przepisie ma
nienmySlnej) danego podmiotu, czy teZnie. OdpowiedzialnoS6 okreSlona w tym
obrotu
charakter obiektywny, natomiast przeslank4 jej przyjqcia jest fakt wprowadzenia do
produla6w-niewlaSciwej jakoSci handlowej - zafalszowranych (por. wyrok Wojew6dzkiego
126110)'
Sadu Administracyjnego w Warszawi e z dnia07.05.2010 r. sygn. akt VI SA/Wa
z art. 17 ust. 2
Kary- zastosowane w przypadku naruszenia prawa Zyr;vnoSciowego, zgodnie
rrl2ej cltowanego rozporzqdzenia (WE) 17812002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 sqrznia 2002 r. powinny byd skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj4ce'
pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ustalaj4c wysokoS6 kary
pieniEznej, uwzglgdnil przede wszystkim: stopieri szkodliwoSci czynu, zakres naruszeria,
doq chczaso wq dzialalnoS6 podmiotu dziataj4cego na rynku artykul6w rolno-spoZywcrych
i qielko56 jego obrot6w w 2017 roku, a takhe wartoS6 kontrolowanych artykut6w rolno-

spolrczy-ch.
$.1tonuj4c dyspozycjg povryZszego przepisu Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji
Hmdlorej u^al stopieri szkodliwoSci czynu uznaL za istotny, gdyZ oferowanie do sptzeda?y
rlt)- z gatunku limanda 26Ltoptettva, tj. ryby z gatunku fl4drowatych jako ryby z gatunku sola
(Solea) naruszalo prawnie chroniony interes konsument6w, co do rzetelnej i prawidlowej
informacji o oferowanej do sprzedaZy potrawie.
Srronl- mi$- moZliwoS6 zidentyfikowania sprzedawanego gatunku ryby i mogly to
zsei$korra6, w oparciu o informacje zartieszczone na opakowaniu zbiorczym
przechosy*anynn w zamrazarce. Na etykiecie zatnieszczono w spos6b vt7ruhny, cqtelny
nie
i jednoznacny informacjE, Ze w opakowaniu znajduje sig ryba ,,limanda 26hopletwa", a

r-rta -sola-. Informacj a ta zamieszczona byla w jqzyku polskim. Strony, wprowadzaj4c ten
produkt do obrotq powinny zapoznal sig r6wnieZ z jego oznakowaniem, aby mie6 SwiadomoSi,
jaki gatrmek ryby oferuje konsumentom do spoZycia'
Oceniaj4c zakres naruszenia Pomorski Inspektor uznaN, 2e wprowadzenie do obrotu
wyzej
zafdszorrznej potralvy w zakresie skladu w my31 przepisu art. 3 pkt. 10 lit. c cytowanej
ustas) o jako5ci handlowej artykul6w rolno - spo2ywczych, stanowi istotne z punktu widzenia
konsumenta naruszenie wymagari w zakresie jakosci Srodka spo2ywczego. Konsument
na straty
dokonuj4c zakupu porcji ryby - deklarowanej jako filety z Soli zostal naruZony
5

materialne, poniewaz migso ryby z gatunku limanda z6ltopletwa charakteryzurJe sig innymi
walorami smakowymi i jakoSciovrymi niz migso ryby z gatunku sola. Limanda 26hopletvva
tryb
nalehy do gatunku ryby fl4dro ksztaltnej z rodziny fl4drowatych, prowadz4cej ptzydenny
Lycia,gl6wnie napiaszczystym dnie. Jestto rybatahszai zupelnie iwtani?rybazgatunku sola,
jej migso z racji dennego trybu Zycia mole zawietat np. wigcej metali cigzkich od ryb
prowadz1cych inny trYb ZYcia.

Wydane do sprzeda|y w ramach zakupu kontrolnego, 2 porcje fi1et6w rybnych o wartoSci
i to
30,23 zl deklarowanych jako Sola, zostaly wyprodukowane w lokalu nalel4cym do stron
one ponosz.Q peln4 odpowiedzialnoSi za jakoSl potrawy.

Z 'dokumentacji ,gro

przez Pomorskiego Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji
naruszenie
Handlowej wynika, Ze ukontrolowanej sp6tki cywilnej porazpierwszy stwierdzono
udilronej

przepis6w ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno

Bior4c u1ytekryteria pod

uwagg

-

spozywczych.

,karapienrgtnaw \4cznejwysokoSci 1.000,00 tl uuymi""ona

sp6lce spelnia powyZsze przeslanki.
Maj4c povrry1szena uwadze Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej

orzel<N'

jak

w sentencji
handlowej artykul6w rolno spozywczych, karEpienigZn4 stanowi4c4 doch6d budzetu paristwa, wsp6lnicy sp6tki cywilnej:
pan Edward Kulik prowadzqcy dzialalnoS6 gospodarcz4podnarwE,,I(AAN" S.C. Tomasz
Chrzanowski, Edward Kulik z siedzibqw tr-ebie przy ul. Wojska Polskiego 3,

Na podstawie art. 40a ust. 6

i 7 ustawy o jakoici

pan Tomasz Clrzanowski prowadzqcy dzialalnoS6 gospodarcza pod nazw4 Tomasz
Chrzanowski, Sp6tka Cywilna KAAN GASTRONOMIATHANDEL T. Chrzanowski i E.
Kulik w tr-ebie, Sp6lka Cywilna MAAT HANDEL-GASTRONOMIA T. Chrzanowski i A.
Wnuk-Lipiriski wtr-ebie, SKLEP Z UPOMINKAMI T. Chrzanowski w tr'ebie, Sklep OLE
OLE Spain Fashion T. Chrzanowki w Lgborku z siedzib4 w Lqborku przy
ul. Marcinkowskiego 4,
powinni solidarnie wptacid na rachunek bankowy:

woj ew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarflsku
NBP o/Gdarflsk nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000
lub w kasie Inspektoratu w Gdarisku, ul. Marii Konopnickiej 4"-codziennie w dni robocze
w godzinachT:15 - 15:15, w terminie 30 dni od dnia, w kt6rym decyz4a o wymierzeniu kary
stala sig ostateczna. Kara niezaplacona w terminie staje siQ zaleglolciq podatkowq
jednolity
wrozumieniu art. 51 $ I ustawy zdnia2g sierpnia 1997 r.Ordynacjapodatkowa (tekst
Dz. rJ . z 2018 r., poz.800 ze zm.), od kt6rej naliczane s4 odsetki za zwtokq zgodnie z att. 53
$ 1 Ordynacji podatkowej.

O

o

POUCZBNIE:
Zgodniezart.l2T $ 1i2 orazart.129 $ 1 i2 Kpastronompostgpowaniaslu?y odwolanie
od niniejszej decyli do Prezesa Urzgdu Ochrony Konkurencji i .Konsument6w,
Pl. Powstaric6w Warszawy I,00 - 950 Warszawa. Odwotranie nale|y wnieSd w terminie 14
dni od dnia dorgczenia decyzji, za poSrednictwem Pomorskiego Wojew6dzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku, ul. M. Konopnickiej 4, 80 -240 Gdarisk.
2. Zgodnrezart.l2T a$ I i2Kpawtrakciebiegu terminudowniesieniuodwolaniastrona
mo2e nzec siE prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
kt6ry wydat decyzjE. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia
o zrzeczeriu sig prawa'do wniesienia odwolariaprzez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
J. Wniesienib odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k.p. a.).
4. Zgodnte z art. 40a ust.8 ustawy z dnia2l grudrua 2000 r. o jakoSci handlowej artykul6w
rotno - spoirywczych (tj. Dz.U.22017 r,poz.2212 ze zm.) w zakresie nieuregulowanym
w ustawie, do kar pienigZnych stosuje sig odpowiednio przepisy dziatu III ustawy z dnia
29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj,Dz.U.22018 r., poz.800 ze zm.).
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( podpis osoby upowa2nionej do wydania decyzji)

Otravmujq:

o

1.

Edward Kulik KAAN S.C. Tomasz Chrzanowski, Edward Kulik, ul. Wojska Polskiego 3

C,84-360

N-eba

2. Tomasz Chrzanowski Sp6lka Cywilna KAAN

GASTRONOMIA-HANDEL T.
Chrzanowski i E. Kulik w tr ebie, Sp6lka Cywilna MAAT HANDEL-GASTRONOMIA T.
Chrzanowski i A. Wnuk-Lipiriski w tr-ebie, SKLEP Z UPOMINK4MI T. Chrzanowski w
N-ebie, Sklep OLE OLE Spain Fashion T. Chrzanowski w Lgborku, ul. Marcinkowskiego
4,84-300 Lgbork

3. Naczelnik
4. Na

Wydzialu BudZetowo
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Administracyjnego WIIH w Gdansku

