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ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘZNEI
I POUCZENIU

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, dziŃając na podstawie
189f § 1 pkt 1 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2020 t., poz.256 ze zm.) - zwanej dalej ,,Kpa", po ptzeprowadzeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pienięż-nej, na podstawie
art. 321k ust. 1 w związku z art. 17]. ustawy z dnia 27 kwietria 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U, z2020r.,poz.1219 t.j.) - zwanejdalej ,,ustaw4'',

odstępuie od nałożenia administracyinej kary pieniężnei na Gtzegotza Królaka,
przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, pod firmą - Gruegorz
Królak P.P.H.U. GREGO& ul. Czańoryskich 47, 63-922 Gołuchów,
PoPrzestaie na pouczeniu strony postępowania, o Ęm, że zgodnie z przepisem art.
171 ustawy, zabronione jest wprowadzanie do obrotu produktów, które nie
odPowiadają wymaganiom/ o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. L69, tj. między i.ny*i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierPnia 2077 r. w sp?awie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1,690 ze zm.)
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- zwanego dalej ,,rozporządzeńem". Rozporządzenie to określa szczegółowe
wymagania dla wprowadzanych do obrofu kotłów na paliwo stałą o znamionowej
mocy cieplnejnie większejnń 500 kW w rozumieniu art. 172apkt 1ustawy. Ponadto

zgodńe z treścią art. 321k ust. 1 ustawp przedsiębiorca, któty narusza zakaz
określony w art. 171 przez wprowadzenie do obrotu kotła na paliwo stałe

o znamionowej mocy cieplnej nie większą nlż 500 kW w rozumieniu art. 172a pkt 2,

który nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach wydanych na
podstawie att. '1,69 ust. 1,, podlega administracyjnej karze pienięźnej. Oraz o tym, że
zgodŃe ztreścią ań. 9 ustawy z dllja'1,6 października 2019 t. o zmiąnie ustawy - Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 21,66),

w przypadku gdy zostanie stwierdzone, że kocioł w rozumieniu aft. 7 ustawy
o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który
nie spebria wymagń określonych w tozpotządzenirr, został wprowadzony do obrofu
po raz pierwszy ptzed 1 stycznia 2020 t., przepisy doĘczące kar mają zastosowanie.

uzasadnienie

W dńach od 9 do 20 grudnia 2019 r., inspektorzy reprezenfujący Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, dzińając na podstawie
i w zakresie upoważnienia nr DIPI.NR.8361.182.2019, z dńa 9 grudnia 2019 r.,tozpoczęli
kontrolę działalności gospodarczej ptzedsiębiorcy - Tomasz Rybka Firma Handlowo-
Usfugowa ,,Cieplik", ul. Słoneczra 36, 6Ę800 Chodzież. Celem kontroli było,sprawdzenie
spehriania ptzez wprowadzone do obrofu koĘ na paliwa stałe,,oznańionowej,,mocy
cieplnej nie większej ńż 500 kW wymagań określonych w tozporządzeniu. Ustalono, ze
kontrolowany przedsiębiorca w miejscu przeprowadzania kontroĘ prowadzi działalność
gospodarczą w zakresie sptzedaży m.in. kotłów na paliwa stńe, grzĄników, bojlerów,
ceramiki sanitamej. W dniu 9 grudnia 2019 t., konholowany przedsiębiorca oswiadczył, że
w ofercie handlowej sklepu znajdująsię następujące urządzenia:

1. kocioł

)

12kW, w ilości 1szt., w cenie 12.000 zł, producent-
Ę faktura zakupu VAT nr|-

2. kocioł Brzewcz wersja P,'1,4kW, w ilości 'l, szt, w cenie 13.650 )
z|, producent !!J sp. z o.o.- sp. k. faktura
zakupuVATnrĘ

3. kocioł C.O. wodny Tore| moc cieplna 13 kW, w ilości 1 szt., w cenie 7.700 zł,
Producent P.P.H.U. GREGOR Grzegorz KrólaĘ 69-322 Gofuchów, ul. Czartoryskich
47, taktwa zakupu VATnr 1!O4lt/201g.

Strona kontrolowana przekazała następującą dokumentację techniczną: instrukcje
obshrgi" Świadectwa z badń i sprawozdania z bad,ń laboratoryjnych dla of"ro*u'.y"h
kotłów na paliwa stałe.

Zgodńe z rozPotządzeniem, instrukcja obsfugi oraz tablic zka znarnionowa kotła
PowinnY zawieraĆ informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego
zalecanego przez producenta.

W toku kontroli stwierdzono, że kocioł C.O. wodny Tore| moc cieplna 13 kW, posiada
tabliczkę znamionową która nie zawiera informacji o ródzaju i parametrach jakościowych



paliwa stałego zalecanego przez producenta. W instrukcji obsfugi (pkt 4 Rodzaj paliwa),

znajduje się informacja doĘcząca rodzaju i parametrów jakoŚciowych Paliwa
przeznaczonego do spalania w kotle: ,,ekogroszek, groszek energeĘczny". Wskazano

wymagania w zakesie Ępu węgla, wartości opałowej, wilgofiroŚci, zawartoŚci PoPiofu,
zawartości części lobrych, siarki, temperatury mięknienia popiofu, zdolrroŚci sPiekania,

uziamienia, udziafu podziama. W świadectwie nr OSl662lC|JEl1,8, zawatto natomiast

informacje: ,,kocioł opalany węglem kamiennym sortymentu groszek zgodnie

z wymaganiami PN-EN 303-5:201żspehria wymagania 5 klasy". W sprawozdaniu zbadńnr
1,40l1,8-LG, w punkcie 3.2 paliwo stosowane do badń, zawatto ponadto informacje, Że

w czasie badań do opalania kotła stosowano paliwo - węgiel kamienny sortymentu groszek,

klasy a2 zgodnie z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:ż012.

W toku kontroli Tomasz Rybka poinformował, że producent kotła Toret - P.P.H.U.

GREGQR Gtzegorz Królak, 6g-322 Gofuchów, ul. Czartoryskich 47, dostarczYł

kontrolowanemu uzupebrioną tabliczkę znamionowq która zawierała informację: ,,rodzaj
paliwa ekogroszek 5-25mm".

Zgodnie§ 3 ust. 6rozporządzeŃa,instrukcja obsfugi oraztabliczka znamionowa kotła

powinny zawietać informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego

zalecanego przez producenta.
_Mając na uwadze zebrany materiał dowodowy, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor

hrspekcji Handlowej wszczfl. postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary

pieniężnej na podstawie art. 321k ust. 1w związku z art.171ustawyt o czym poinformował
stronę pismem z dnia29 maja2O2O t. Stronę pouczono o łm, ze na podstawie art. ].0 § 1 KPa,

może btać czyrurty udział w każdym stadium postępowania, a w szczegÓLnoŚci wypowiadaĆ

się co do zebranych dowodów i zapoznać się ze z1romadzonymi w tej sprawie materiałami

oraz sporządzać z nich notatki i odpisy w siedzibie Wojewódzkiego łrspektorafu Inspekcji

Handlowej w Poznaniu, a także moze przedstawić stanowisko w powyższej sprawie i składaĆ

wnioski dowodowe, w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wszczęciu
postępowania administracyjne go.

Stronę poinformowźu:lo/ że zgodnie z treściąart. 321k ust. 5 ustawy, przedsiębiorca jest

obowiązany do dostarczenia wojewódzkiemu inspektorowi Ilrspekcji Handlowej
właściwemu zewzg|ęduna miejsce przeprowadzenia kontroĘ o którejmowa w art. 168b ust.

1 ustawy, na każde jego wezwanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania tego wezwania,
danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru administraclnej kary pienięznej. Na
tej podstawie organ w ww. piśmie zwróct_ się również do strony, o przesłanie informacji
o wielkości przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym
(2019 r,).

W odpowiedzi na powyższe, peŁromocnik stfony, pismem z dnia 8 czerwca 2020 r.,

przekazał informację doĘczącą przychodu, osiągnięte1o przez stronę w 2019 r. Ponadto
peŁlomocnik strony, przedłożył stanowisko w sprawie wprowadzanego do obrofu kotła na
paliwo stałe ToreŁ moc cieplna 13 kW, w którym wskazał, że przedsiębiorca Grzegorz
Królak, ńezwŁocznie dokonał usunięcia naruszenia prawa stwierdzone1o przez organ/

poprzez uzupehrienie tabliczki znamionowej, o brakujące informaqe, a także podniósł fakt,
że waga naruszenia prawa jest w Ęmprzypadku znikoma. Wobec powyższego, pebromocnik
strony, na podstawie 189f § 1pkt 1 Kpa, wniósł o odstąpienieprzez organ/ od nałożenia kary
pieniężnej i poprzestaniu na pouczeniu Grzegorza Królaka.



W związku z koniecznością ponowTlego przeanalszowania całości materiafu
zgromadzonego w sprawie, organ prowadzący postępowanie, poinformował stronę na
podstawie art. 36 § 1 Kpa, o przyczynach niezakończenia postępowania w terminie miesiącą
wskazując zarazem termin zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie, do dńa27
lipca2020 t.

W toku trwającego postępowanią organ ostatecznie uznał, że waga naruszenia prawa
w tym przypadku jest znikoma. W przedmiotowej sprawie naruszenie przepisów doĘczyło
bowiem tylko jednego wprowadzonego do obrofu kotła, a w instrukcji obsfugi urządzenia,
znajdowaĘ się wszystkie wymagane przepisami informacje. Ponadto z przesłanych w toku
postępowania ptzez pehromocnika przedsiębiorcy wyjaśnień wynika, że strona zaprzestała
naruszania prawa w tym zakresie, dostosowując odpowiednie.zapisy tabliczki znamionowej
wyrobu, do obowiązujacych przepisów prawa.

IN związku zpowyższym, pomimo formalnego naruszenia art. 17]. ustawy, który
zabrania wprowadzania do obrotu produktów, które nie odpowiadają wymaganiom,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 1,69, \. między i*y-i
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla
kotłów na paliwo stałe (Dz.U. poz.1690 ze zm.), nie doszło do istotlrego naruszenia interesu
konsumentów, co za tym idzie waga naruszenia prawa była znikomą a strona jednocześnie
zapr zestała naruszania prawa.

. Zgodńe z tteŚcią art. 189f § 1 pkt 1 Kpa, organ administracji publicznej, w drodze
decyzji, odstępuje od nałożenia administraclnej kary pieniężmej i poprzestaje na pouczeniu,
jeŻell waga naruszenia prawa jest znikomą a strona zaptzestałanaruszania prawa.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie zaszĘ łącznie obie wyżej wskazane okoliczności,
or$an kończąc postępowanie, odstąpił od nałożeńa administracyjnej k*y pienięznej
i poprzestałna pouczeniu strony.

Z uwagi na powyższe, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
zdecydował juk * sentencji.

Pouczenie:
1,. Odniniejszej deapjinapodstawie art. 127 §l i2Kpł art, 129 §l i2Kpaprzysfugujestronieodwołanie

do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawa, Plac Powstańców
. Warszawy 1, składane na piŚmie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora

InsPekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznan w terminie 14 dni od dnia jej doręczónia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może ztzec się

Prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał d ecyzję.
3. Zgodnie z att, 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia

o ztzeczeńll się Prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze §tron postępowanią deryzja staje
się ostateczna i prawomocna. Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarzenia deqzji
do Wojewódzkiego Sądu Administraryjnego.

Z-ca Metkopl ego §bjewodrtiego

Otrzymują:
1. pełnomocnik strony,
2,^lu,
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