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DECY ZJ A

Nr

DS.ZN.D.2.2O1 9.AS

dnia2l grudnta2000 r. o jakoSci
jednolity Dz.U. 22018 r. poz.2164 ze zm.),

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4 ustawy z

handlowej artykul6w rolno

-

spoZywczych (tekst

art. I04 $ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t j.
Dz. U. z 2018 r. poz.2086) oraz $ 4 pkt. 1 Zarzydzenia nr PO.l10.13.2013 Pomorskiego

Wojew6dzkiego Inspeklora Inspekcji Handlowej w Gdarisku z dma 14 maja20l3 r. w sprowie
upowa2nienia pracownik6w Wojew6dzkiego Inspektoratu do podejmowania, w)tdawania oraz
podpisywania decyzji, postanowieri, dokument|w

i

korespondencji w imieniu Wojewhdzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdarisku,

rski Woj ew6dzki Insp ekto r Inspekcj i Handlowej
reprezentowany przez Paniq Joanng ZieIihsk4 Dyrektora .Delegatury w Slupsku
Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarisku - upowaZnienie z dnia
23.06.2016 r. nr PO.057.33.2016.PH, po przeprowadzeniu postEpowania administracyjnego,
wymierza sp6lce OBOJAN Sp6lka z ograriczon4 odpowiedzialnoSci4 Sp6lka komandytow&.z,
siedzib4 w Stgzycy, ul. Rzemieilnicza 6, karg pienigZn4 w wysokoSci 1.00021 (slownie: jeden
tysi4c zlotych), zgttlu wprowadzenia do obrotu artykutu rolno spoZ;'wczego zafalszowanego
w rozumieniu art. 3 pkt l0 ustawy z dnia 2l grudnia2000 roku o jakoici handlowej artylail6w
Po mo

rolno-spozryczych, tj. I patii jaj ,,10 duzychjaj z wolnego wybiegu TOP -JAJ" oznakowanych
*{as4 jako6ci A, klas4 wagow? ,,L", datqminimalnej trwaloSci,,01.11 .2018-, a na skorupach
numerem ,,IPL 14371334", zapakowanych przez TOP-JAJ ul. R62ana 14, 09-320 Biezuf4
o wartoSci 75,92 zL, z uwagi na przekroczony odsetek jaj klasy wagowej niZszej od
granicz4cej z klas4 zadeklarowan4 na opakowaniu jednostkowymo wbrew postanowieniom

I

z dnia 2l grudnia 2000 r. o jakofci handlowej artykul6w rolno spozrywczych (tj.Dz. U. z 2018 r., poz. 2164) w rwiqzku art. 27 rozporzqdzenia Komisji (14/E)
nr 589/20A8.2 dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiajqcego szczeg6lowe zasady wykonywania
rozporzqdzenia Rady (IVE) nr I234/2007 w sprawie norm handlowychw odniesieniu do jaj (Dz.
art. 4 ust.

U.

L

163 z

ustawy

dnia 24.06.2008r. ze zm.).

kontroli przeprowadzonej w dniach 16 - 19 pa2dziemika2}l8
roku w markecie Carrefour EXPRES S w Slupsku prry uI. I 1 Listopad a 17, nale24cym do strony
Powyhsze stwierdzono podczas

postgpowania.

Uzasadnienie

W dniach 16 - 19 puldziemika 2018 r. inspektorzy Wojew6dzkiego

Inspektoratu

Inspekcji Handlowej w Gdarisku, Delegatura w Slupsku, dzialaj4c na podstawie Upowaznienia
DS.2N.057.378.2018.J2 z dnia 16 puldziemika 2018 r., podstawa prawna: art. 3 ust. I - 3
rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/200 4 z dnia29 kwietnia2}}4r.

w sprawie kontroli urzgdowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodnoici z prowem
paszowym i 2wnoiciowym oraz regulami dotyczqcymi zdrowia nuierzqt i dobrostanu nuierzqt
(Dz. U. L 165 z 30.04.2004 r., str. I ze zm.); art. 17 ust. 3 ustawy z dria 2l grudnia 2000 r.
'2018
o jakoici handlowej artylatt6w rolno-spo2ywczych (tj. Dz. tJ. z
r. poz. 2164) w zwiqzku
zart.3 ust. lpkt6oruzart.3ust. lpktl i2 ustawy zdnia 15grudnia2000r. olnspekcji
Handlowej (tekst jednolity Dz.U. 22018 r., poz. 1930) przeprowadzili kontrolg w markecie
Canefour EXPRESS w Slupsku przy ul. 11 Listopada 17, naLe?4cym do sp6lki OBOJAN
Sp6lka

z

ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 Sp6lka komandytowa

z

siedzib4

RzemieSlnicza6.

w

Stgzycy, ul.
,t

W toku kontroli sprawdzano prawidlowoS6 oznakowania jaj konsumpcfnych.
W trakcie prowadzonychdzialafikontrolnych stwierdzono wprowadzenie do obrotu

1

partii jaj

konsumpcyjnych w iloSci 8-opakowari o wartoSci 75,92 zL, tj.,,10 du{ch jq z wolnego
wybiegu TOP -JAJ" oznakowanych klas4 jakoSci A, klas4 wagow4 ,,L", datq minimalnej
trwaloSci,,01.l1.20l8",anaskorupachnumerem,,lPL14371334",zapakowanychprzezToPJAJ, ul. R6zana 14, 09-320 Biezuri z przek,roczonym odsetkiem jaj klasy wagowej nihszqj,'
gr aniczqc ej z klas4 zadeklarowan4

.

Wszystkie jaja pochodzqce z przedmiotowej partii (80 sztuk) zostaly, przewahone przy uzyciu

wagi elektronicznej numer 151060341 o dokladnoSci 0,5/1 g, oznaczonej aktualn4

cech4

legalizacji ,,CE 16" bgd4cej na wyposaheniu inspektor6w reprezentuj4cych Pomorskiego
Wojew6dzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Po wykonaniu powyZszej czynnoSci
stwierdzono, 2e 13 sztuk jaj (16,25 %) miato masy od. 54 g do 61,5 g, a wigc nizsze
od zadeklarowanej klasy wagowej L (73 g> masa ) 63 g).
Zgodnre z art. 27 rozporzqdzenia Komisji (IVE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r.
ustanattiajqcego szczeg6lowe zasadywykonywania rozporzqdzenia Rady (l'trE) nr 1234/2007
w iprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. U. L 163 z dnia 24.06.2008 r. ze zm.)
zwanego dalej ,, rozporzqdzeniem 589/2008", podczas kontroli

jaj klasy A

dopuszcza sig

tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Partie takie mog4 zawieral nie wigcej nrLl0% klasy
wagowej granicz1cej zHasqozflaczon4na opakowaniu, nie wigcej jednak niz 5% jaj nastgpnej
nizszej klasy wagowq, zaS w przypadku gdy kontrolowana partia zawiera mniej niz 180 jaj
marginesy fiak w powyzszej sprawie) zwiEksza sig dwukrotnie.
Bior4c pov,ryLsze pod uwagg stwierdzono, 2e dla badanej partii

jaj

zostal przekroczony

jaj klasy wagowej ni2szej, graniczqcej z klas4 zadeklarowan4, zatempartia ta nie
odpowiadala przepisom o jakoSci handlowej w zakresie klasyfikacji wagowej i zostala
odsetek

wprowadzona do obrotu znan)szeniem art. 4 ust.

handlowej artykul6w rolno

-

I ustawy z dnia 2I grudnia

spoZywczych (t.1. Dz. U

2000 r. o jakoSci

z 2018 r., poz. 2164), zwanej dalej

jakoici" w zwi4zku z art. 27 rozporzqdzenia 589/2008.
Kwestionowane jaja zostaly dostarczone do sklepu zgodnie z fakturq FRT-18-F-0853960
,,ustewq

o

z dnia 10.10.2018 r. zMagazynu Bydgoszcz Fresh.
W toku kontroli zakwestionowane jaja zostaNy wycofane ze sprzeduzy
przekazalaje jako surowiec, do produkcji wyrob6w garmuZeryjnych.

i

dnia 16.10.2018 r.

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidlowoS6 w zakresie oznakowania przedmiotowych jaj,
polegaj4ca na podaniu niezgodnie zprawd1 danych w zakresie klbsy wagowej Swiadczylao ich
zafaNszowaniu

w rozumieniu art. 3 pk 10 ustm,uy o jakoici, dala podstawg do

postgpowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pienigZnej zgodnie

ust.

1

wszczEcia

z art. 40 a

pkt 4 ustawy o jakoici.

z

dnia 12 grudma 2018 r. Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zawiadomil strong o wszcz1ciu z urzEdu postgpowania administracyjnego w przedmiocie
wymierzeniakary pienigZnej, ztytttlu wprowadzenia do obrotu 1 partii jaj konsumpcyjnych
w opakowaniach jednostkowych o wartoSci 75,92 z-Lzafalszowanych.
Pismem

Ponadto w piSmie tym poinfornowano, 2e na podstawie art. 10 $ 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), stronie przysluguje prawo do czynnego

udzia\uw toku postgpowania;tj. do zapoznania sig z aktami sprawy-draz skladania wyjaSnieri
i wniosk6w dowodowych.
W odpowiedzinawyst4pienie pokontrolne (pismo z dnia2O listopada1}I8 r.), Sp6tka Obojan
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4 wyjaSnila,2e sprawc4 zafalszowania masy jaj je.st"
firma TOP

Po

-

JAJ w BieZuniu i sp6lka podjgla decyzjE o zmiarie dostawcy jaj do sklepu.

zapoznaniu sig

z

przedmiotowyrn pismem Pomorski Wojew6dzki Inspektor

Inspekcji Handlowej stwierdzil, 2e chocia? zafalszowanie

jq, co do klasy wagowej

powstalo

jednostkowej zar6wno przed

zwinypodmiotu paczkuj4ceeo, to jednak sprawdzenie ich masy
'"p.o*udreniem ich do obrotu, jak i w trakcie ich przechowywania w sklepie nie wymagalo

zapobie1enie stwierdzonej
przeprowadzenia specjalistycznych badan laboratoryjnych, zatem
starannosci ,bez ztncznych
nieprawidlowosci le?aNo w moZliwosciach strony i przy odrobinie
naklad6w pracy koszt6w mogla byi wyeliminowana'

r. pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
o wielkosci osi4gnigtych
zvrr6cilsig.do przedsigbiorcy o wyliczetie i przeslanie informacji
gospodatczei, celem
obrpt6w i przychod6w w'20L7 t. z tfiiilu prowadzonei dziahalnosci

pismem

z

dnia 12 grudnia 2018

przy wymieruatiukary pienigznej'
uwzglgdnienia wszystkich okolicznosci branych pod uwagg
pismo w tej sprawie .wplynglo do Delegatury Inspekcji Handlowej w Slupsku w dniu 08

stycznia20l9r."

pomorski wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej, po ptzeanalizowaniu material6w
jakoSci handlowej' NieznajomoS6
z kontroli stwierdzil, 2e przedsigbiorca naruszyl przepisy o
jakosci handlowej produktu
przepis6w, czy te|nie podejmowanie dziaLaficelem sprawdzenia
jednostkowej jaj) nie zwalnia
wprowadzanego do obrotu (w tym przypadku masy
przedsigbiorcy z odpowiedzialnoSci.

bylo
obowi4zkiem strony, jako podmiotu prowadz4cego przedsigbiorstwo spozywcze
z w)rynogami prawa ZywnoSciowego wlaSciwymi dla jej

zapewnienie zgodnoSci ZywnoSci
40a ust' I pkt 4 ustawy
dzialalnoSci i kontrolowanie ptzesttzegania tych wymog6w ' Art'
2e kuldy w stosunku do kogo zostanie
o jakoici wprowadza mechanizm polegaj4cy na tym,
spoZpvczych
przesNanka wprowadzenia do obrotu artykul6w rolno

spetrniona

zafalszowanych
nieodpowiadaj4cych jakoSci handlowej, artykul6w rolno -'spozyvvczych
udowodnienie faktu
podlega karom okreslonym w tych przepisach. JuZ samo stwierdzenie powoduje
wprowadzenia do obrotu zafatszowanych artykul6w rolno spoirywczych,
s4du Administracyjnego
koniecznos 6 nalokeniastosownej kary (por. wyrok wojew6dzkiego
obrotu
wWarszawiezdniaO4 sierpnia 2010r.sygn. VI SA/Wa894/10). StronawprowadztNado
jakoSci handlowej'
jajazafalszowane, co do klasy wagowej, tym samym naruszyla przepisy o

uwadze powy2sze
Pomorski wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej maj4c na
ustalil i stwierdzil.
Parlamentu Europejskiego i Rady z
Zgodnie z art.17 ust. 1 rozp orz4dzenia(WE) m 17812002
prawa Zywnoiciowego'
dnia28 stycznia2002 r. usianawiajqcego og6lne zasady i wymagania
powolujqcego Europeiski Urzqd ds. Bezpieczeristwa Zlnvno1ci oraz ustanawiajqcego
I zpoan'zm')'
procedury w zakresie bezpieczeristwa zywnoici (Dz. u. uE L 37 z l'2'2002 s'
przetwatzai4cy czy
katdy z podmiot6w dzialaj4cych na rynku spozywczym: producent,
bqd4cym pod jego
dystrybutor, obarczony jest obowiTkiem zapewnienia w przedsigbiorstwie,
wlaSciwymi dla jego
kontrol4, zgodnoSci ZywnoSci z wymogami prawa ZywnoSciowego
Powy2szy obowi4zek zostal
dzialalnokci i kontrolowanie przestrzegania tych wymog6w'

powt6rzony w art. 8 ust. 2 i 5 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
z dnia25 puhdziemika20II r. w sprawie przeka4nvania konsumentom informacji

.116912011

na temat 2ywnoici, zmiany rozporzqdzeri Parlamentu Europejskiego i Rady

(lrQ nr 1924/2006

oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrekrynuy Rady 90/496/EWG, dyrektywy
Komisji 1999/10/WE, dyrekywy 2000/13/WE Parlomentu Europejskiego i Rady, dyrektyw
komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporzqdzenia Komisji (LVE) nr 608/2004.
W Swietle art. 8 ust. 5 ww. rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 116912011 stanowi, 2e podmioty dziaLaj1ce na rynku spozywczym zapevrnial4
przestrzeganie w przedsiqbiorstwach pozostaj4cych pod ich kontrol4 wymog6w prawa
doi,tycz4cego informacji na temat ZyumoSci i odpowiednich przepis6w krajowych maj4cych
znaczenie dla ich dzialalnoici i upewniaj qsig,Ze wymogi te s4 spelnione. Z ust. 2 tego artykutru
w;,nika, 2e podmiot odpowiedzialny za informacjg na temat zywnoSci zapewnia obecnoS6
i rzetelnoSi informacji na temat ZywnoSci zgodnie z maj4cym zastosowanie prawem
dotycz4cym informacji na temat ZyrvnoSci oraz z wymogami odpowiednich przepis6w
krajowych. Takim podmiotem dzialaj1cym na rynku spo|ywczym jest strona postgpowania,
kt6rej dzialalno 36 o dpowi ada defi ni cj i o brotu.
Stosownie do art. 4 ust. I ustawy o jakoSci wprowadzane do obroty artykuly rolno
spozywcze powinny spelniad wymagania w zakresie jako3ci handlowej, jezeli w przepisach
handlowej zostaly okreSlone takie wyma gania, oraz dodatkowe wyma gania dotycz1ce
tych artykul6w, jezeli ich spelnienie zostalo zadeklarowane przezproducenta.
o j akoSci

Zgodnie

z

defrnicjq,

zawarty w art. 3 pkt 10 ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno-

spo?ywcrych; ,,artykul rolno - spozywczy zafalszowany -produkt, h6rego sldad jest niezgodny
z przepisami dotyczqcymi jakofci handlowej poszczeg6lnych artykuliw rolno-spo2ywczych,
albo produkt, w kt6rym zostaly wprowadzone zmiany, w tym imiany dotyczqce oznakowania,
majqce na celu ulcrycie jego rzeczwistego sldadu lub innych wlaiciwoici, je2eli niezgodnoici

te lub zmiany w istotny spos6b naruszajq interesy konsumentdw finalnych, w szczeg1lnoici
je2eli:

b) w oznakowaniu podano na^//g niezgodnq z przepisami

dotyczqcymi jakoSci handlowej

po s zcze g6lnych

c)

artykul6w r olno -spoiyw czych alb o niezgodnq z prawdq,
w oznakowaniu podano niezgodne z prawdq dane w zakresie sHadu, pochodzenia,
terminu przydatnoici do spo2ycia lub daty minimalnej trwaloSci, zawartoflci netto lub
klasy

j akoici

handlow ej ".

jaj w

zakresie oznakowania zostaly okreSlone w rczporzqdzeniu
nr 58912008 z dnia 23.06.2008 r. Klasyfikacje jaj okreSla art.4, kt6ry stanowi,

Wymagania jakoSci dla

Komisji $fE)
2e jajaklasy A klasyfikuje siE wedfug ponizszych klas wagowych:
a) XL -bardzo duZe: masa > 73 g;
b) L - du2e: 73 g> masa t 63 g;
c) M - Srednie:63 g> masa, 53 g;
d) S - male: masa < 53 g,

Natomiast art.

27 tego

rozporzEdzenia okreSla dopuszczalne tolerancje wagowe
kontrolowanej partii jaj klasy A. W mySl tego przepisu partia takamohe zawieral nie wiEcej
nitIT%ojaj klasy wagowej granicz4cej zklasq oznaczorr4na opakowaniu, nie wigcej jednak
niz 5 Yojaj nastgpnej nilszej klasy wagowej. W przypadku gdy kontrolowana partia zawiera
mniej niz 180 jaj, zwigksza sig dwukrotnie okreSlone marginesy tolerancji.

,.',av

Bior4c powyzsze pod uwagg Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej

uinal, iz kontrolowany przedsigbiorca byL odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu jaj
zafalizoianych. W mySl art. 40a ust. 1 pkt 4 cytowanej wyzej ustawy o jakoSci handlowej
artykul6w rolno - spoirywczych, kto: ,,Wprowadza do obrotu artykuly rolno - spo2ywcze
zofalsrowane, podlega karze pienigznej w wysokoSci nie wylszej ni2 I0% przychodu
osiqgnigtego w roku rozliczeniowym poprzedzajqcym rok naloZenia knry, nie ni2szej jednak ni2

zl".
Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalaj4c wysokoS6 kary pienigZnej
uwzglgdnil: stopieri szkodliwoSci czynv, zakres naruszenia, dotychczasow4 dziatalno$l
podmiotu dziataj4cego na rynku artykul6w rolno - spo?ywczych i wielkoS6 jego obrot6w oraz
1000

przychodu, a takhe warto 56 kontrolowanych j aj konsumpcyj nych.

Wykonuj4c dyspozycjg powyZszego przepisu Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji
Handlowej uznil.,2e podanie niezgodnie zprawdqklasy wagowej, w rahqcy spos6b naruszalo
interesy konsument6w. RozbieznoSci migdzy faktycznymi masami jaj,

a klas4 wagow4

zadeklarowan4, wprowadzaj4w bl4d konsumertta, atakZe pozbawiaj1 go mozliwoSci wyboru
oczekiwanego produktu. Nalezy tu podkreSlil, 2e stopieri szkodliwoSci czynu jest zaleZny od

zakresie zawarto1ci netto w odniesieniu do
obowi4zuj4cych standard6w handlowych, okreSlonych w przepisach o jakoSci handlowej dla
stopnia niezgodnoSci produktu m.in.
poszczeg6lnych artykul6w rolno

-

w

spozywczych.

jaj o wartoSci 75,92 zL zawiera\a 16,25 % jaj klasy wagowej nihszej,
granicz1ce z deklarowan4 klas4 L, a tym samym znacznie przel<raczala dopuszczalne

Przedmiotowa partia

przepisami tolerancje w zakresie masy jednostkowej. Konsumenci, podejmuj4c decyzjg
o zakupie, w konsekwencji nabywali towar o mniejszej masie zacenQ ustalon4 dla tego samego
asortymentu o masie v'ry?szej.

Chociuz zafalszowarrie jE, co klasy wagowej powstalo z winy podmiotu paczkuj1cego,
to jednak sprawdzenie ich masy jednostkowej zar6wno przed wprowadzeniem ich do obrotu,
jak i w trakcie ich przechowywania w sklepie nie wymagalo przeprowadzenia
specjalistycznych badan laboratoryjnych, zatem zapobiehenie stwierdzonej nieprawidlowoSci
lehalo w mozliwoSciach strony

i przy odrobinie

starannoSci

, bez ziacznych naktad6w pracy

koszt6w mogla by6 wyeliminowana.
Strona wprowadzila do obrotu artykul rolno

-

spoLywczy nieodpowiadaj4cy klasie wagowej

deklarowanej na opakowaniu jednostkowym, kt6ry stanowi istotne naruszenie przepisow

z punktu widzenra wlaSciwoSci produktu. Informacja dotyczqca klasy wagowej jaj stanowi
jeden znalwu2niejszych element6wjakoSci handlowej, zatempodanie jej niezgodnie zprawd1
natuszaprzepisy o jakoSci handlowej zawafie w art. 27 rozporzqdzenia 589i2008 oruzw art. 4

-

spo?ywczych i godzi w interesy
konsument6w. Nierzetelne informowanie w oznakowaniu o jego cechach (w tym przypadku

ust. 1 ustawy o jakoSci handlowej artykul6w rolno

o klasie wagowej) stanowi niedopelnienie obowi4zku zapewnienia zgodnoSci oferowanego
towaru z wymogami polskiego i europejskiego prawa ZyrmoSciowego, a prawo to zostalo
ustanowione w celu ochrony interes6w konsument6w

Jest to. pierwszy przypadek stwierdzenia tego typu nieprawidlowoSci w dotychczasowej
dzia\alnoSci gospodarczej kontrolowanej sp6lki. Zprzekazanego oSwiadczeniaorczotrzymanej

inform'acji

g

wielko5ci obrot6w

i

przychodu nalely zaliczyl Strong

do Srednich

przedsigbiorc6w.

Szczeg6lnie nalehy wskaza6, ze celem ustawy o jakoSci handlowej jest przede wszystkim

ochrona konsument6w przed nieuczciwymi praktykami handlowyrni, dlatego teL kary
pienigZne v'rymieruane w tego rodzaju sprawach, po uwzglgdnieniu kryteri6w okreSlonych
w art. 40 a ust. 5 ww. ustawy, nie mog4 byi symboliczne (wyrok Wojew6dzkiego S4du
Administracyjnego w Warszawie z dnia29lipca2}l} r., sygn. VI SN769ll0) i kara nie moZe
by1 niZszanz 1.0Q0 zt.
Kara zastosowane w przypadku naruszenia prawa Zyr,vnoSciowego - zgodnie z art. 17 ust.

2 cyt.rozporzqdzenia (WE) w

17812002 Parlamentu Europejskiego

i

Rady

powinny byi

-

skuteczne. prooorcjonalne i odstraszai 4ce.

Bior4c powylsze pod uwagg, kara pienigzna w wysokoSd 1.000,00 zl v'rymierzona sp6lce
spelnia povtryZsze przeslanki.

Maj4c powyZsze na uwadze Pomorski Wojew6dzki Inspektor Inspekcji Handlowej
orzekl jak w sentencji.
Na podstawie art. 40 a ust. 6 i 7 ustawy o jakoici handlowej artykul6w rolno

- spoZywczych

karg pienigzn4 stanowi4c4 doch6d budzetu paristwa sp6lka OBOJAN Sp6lka

z

ograniczonq

odpowiedzialnoSci4 Sp6lkakomandyowa zsiedzibq w Stgzycy, ul. RzemieSlnicza6, powinna

wplaci6 na rachunek

bankowy

l

Wojew6dzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdarlsku
NBP o/Gdarflsk nr 03 1010 1140 0069 6922 3100 0000

lub w kasie Inspektoratu w Gdansku, ul. Marii Konopnickiej 4, co,dziennie w dni robocze
w godzinachT:1.5 - 15:15, w terminie 30 dni od dnia, w kt6rym decyzja o wymierzeniu kary
stala sig ostateczna. Karu niezaplacona w terminie staje sig ialegloSci4 podatkow4
wrozumieniuart.5l $ l ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa(tekstjednolity
Dz.U.22018 r., poz.800 ze zm.), od kt6rej naliczane s4 odsetki zazwlokE zgodnie z art. 53
$ 1 Ordynacji podatkowej.

POUCZENIE:
tt
Zgodniezart.l2T $ 1i2 orazart.129$ 1 i2 KpastroniepostgpowaniasluZyodwotanie
od niniejszej decyzji do Prezesa Urzgdu Ochrony Konkurencji i Konsument6w,
Pl. Powstafc6w Warszawy 1, 00 - 950 Warszawa. Odwolanie nale?y wnie56 w terminie
14 dni od dnia doryczenia decyzji, za poSrednictwem Pomorskiego Wojew6dzkiego
' Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. M. Konopnickiej 4, 80
-240 Gdansk.
2. Zgodiie z art. 127 a $ 1 i 2Kpaw trakcie biegu terminu do wniesieniu odwolania strona
mo2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
'k16ry wydal decyzjg. Z dniemdorgczenia organowi administracji publicznej
oSwiadczenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania,
decyzja staje sig osiateczna i prawomocna.

1.

3.

4.

Wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 $ 2 k. p. a.).
Zgodnie z art. 40a ust.8 ustawy z dnta 21 grudnia 2000 r. o jakoSci handlowej artykul6w

rolno - spozxwczych (tj. Dz. U.. z 2018 r, poz. 2164) w zakresie nieuregulowanym
w ustawie, do kar pienigZnych stosuje sig odpowiednio przepisy dzialu III ustawy z dnia
29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa(tS.DzU.22018 r., poz.800 ze zm.).

( podpis osoby

upowa2nionej do wydania deqtzj i)

Otrarmuj4:

l. ,,OBOJAN" Sp. z o.o. Sp. k., ul. RzemieSlnicza6,S3-322 Stgzyca
2. Wydzia\ Budzetowo-Administracyjny WI IH w Gdarisku
3. Na

