Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, dnia 08.05.2015 r.

Wojewódzki Inspektor
Inspekcji Handlowej
10-540 Olsztyn
ul. Dąbrowszczaków 10

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska”
ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1
11-024 Jonkowo

KŻ.8361.23.2015.IS

Decyzja

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), w związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613) /dalej
także: „o.p.”/, art. 104 § 1, art. 130

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) /dalej
także: „k.p.a.”/ i § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy
Inspekcji Handlowej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 496)

zobowiązuję

Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1, 11-024
Jonkowo, do uiszczenia kwoty 621,18 zł, tj. kwoty stanowiącej równowartość kosztów
przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbki pomidorów krojonych pobranych do
badań w dniu 24.02.2015 r. protokołem pobrania próbki nr 092212.
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UZASADNIENIE
Inspektorzy

reprezentujący

Warmińsko - Mazurskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Inspekcji Handlowej, w toku kontroli przeprowadzonej w dniach 24 i 27.02.2015 r.
w sklepie samoobsługowym nr 1, ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1 w Jonkowie, podległym
Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska”, ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1, 11-024

Jonkowo, pobrali w dniu 24.02.2015 r. do badań laboratoryjnych próbkę pomidorów
krojonych klasycznych 390 g, najlepiej spożyć przed: 31.08.2016, nr partii: LT269, kraj
pochodzenia Włochy, importer/dystrybutor: Podravka Polska Sp. z o. o., ul. Asfaltowa 28,
66-470 Kostrzyn nad Odrą.
W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów Laboratorium Kontrolno - Analityczne z siedzibą w Olsztynie
stwierdzono, że próbka pomidorów wykazywała niewłaściwe cechy organoleptyczne
z uwagi na wygląd i konsystencję niewłaściwą dla pomidorów krojonych (papkowata masa
pomidorowa).
Sprawozdanie z badań nr 60/2015 z dnia 06.03.2015 r.

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia
03.04.2015 r. poinformował przedsiębiorcę, że w związku z zakwestionowaniem jakości
pomidorów

krojonych

klasycznych

a’

390 g,

zostanie

wszczęte

postępowanie

administracyjne w sprawie zobowiązania kontrolowanego do uiszczenia kwoty stanowiącej
równowartość kosztów badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu.
Następnie pismem z dnia 15.04.2015 r. zawiadomił o wszczęciu na podstawie art. 30 ust.1
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.,
poz. 148 ze zm.), postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ul. Plac 650-lecia Jonkowa 1, 11-024 Jonkowo, do
uiszczenia kwoty 621,18 zł, stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych
zakwestionowanych pomidorów krojonych.
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej pismem z dnia
29.04.2015 r. zawiadomił o zakończeniu postępowania administracyjnego.
Jednocześnie poinformował o przysługującym stronie prawie do zapoznania się z aktami
sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, a także prawie wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona postępowania nie
skorzystała z przysługującego prawa.
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Oferowanie

do

sprzedaży

pomidorów krojonych

klasycznych

niezgodnych

z

deklaracją uzasadnia zobowiązanie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ul. Plac
650-lecia Jonkowa 1, 11-024 Jonkowo, do uiszczenia kwoty 621,18 zł,

stanowiącej

równowartość kosztów badań laboratoryjnych.

POUCZENIE

Na podstawie art. 129 § 1 i 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem WarmińskoMazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
w związku z art. 2 § 2 o.p., § 9 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek
produktów przez organy Inspekcji Handlowej oraz art. 130 k.p.a., strona obowiązana jest
uiścić ww. należność pieniężną na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji
Handlowej w Olsztynie: NBP O/Olsztyn Nr 90 1010 1397 0032 0322 3100 0000,
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca wysokość ww. należności
pieniężnej stała się ostateczna.
Z up. Warmińsko-Mazurskiego
Wojewódzkiego
Inspektora Inspekcji Handlowej
Zastępca WarmińskoMazurskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Inspekcji Handlowej

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Budżetowo-Administracyjny WIIH w Olsztynie
3. a/a

