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WIELKOPOLSKI WO]EWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCII HANDLOWEI
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skr. pocztowa nr 254

60-967 Poanń
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Porctń,anialĘ hpca 2020 r.

DIPI.ŻG.8361.23.2020
zPo

Mńgorzata Kowalska
Przedsiębiorstwo Wielobran żow e
Luchowo 127D
89-310 Łobżenica

DECYZIA

Ą ,L. - ",,,-, l,f Ęl Wojewódzki łrspektor Inspekcji Handlowej, dziĄąc na podstawie
art. 104 § 1 wy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodelę postęowania administracyjnego (Dz. U.
z2020 t., poz.256 ze zm.) - zwanej dalej ,,Kpa", oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja2074
r.oinformowaniu ocenachtowarówiusług(Dz.U.z2019t.,poz,178)-zwanejdalej,,ustaw{',
po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,

nakłada

na Małgorzatę Kowalską przedsiębiorcę pfowadzącego działalność gospodarczą pod,
firnrą Małgorzata Kowalska Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Luchowo !27D, 89-310
Łobżenica, NIP: 7677974447, karę pieniężną w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złoĘch
00/100), wynikającą z art.6 ust. 1, ustawy, z tyfufu nieuwidocanienia informacji o cenach
jednostkowyĄ w odniesieniu do 111 rodzajów towarów, plzem|aczonych do sprzedaży
w rniejscu przepro\^/adzenia kontroli.

}ak wynika z art. ust. 1 ustawy, w miejscu sptzed,ażydetalicznej i świadczenia usfug
uwidaczrria się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznacury, ńebudzący
wąĘliwoś ci ot az irmożliwiaj ący porównanie cen.

Natomiast zgodnie z treŚcią art. 6 ust. 1 ustawy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o których mowa w art. Ą wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada
na niego, w drodze decyzji, karę pienięż:ną do wy'sokości 20 O00 zł.



UZASADNIENIE

Wielkopolski Wojewodzki łrspektor Inspekcji Handlowej , przeptowadzlł w dniach
od 19 do 24 lutego 2020 r., kontrolę w sklepie,,u Małgorzdtf", Luchowo 127D,89-310
Łobżenica, prowadzonym przez przedsiębiolcę - Małgorzata Kowalska Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe, Luchowo 127D, 89-310 Łobzenica, podczas której dokonano oceny
prawidłowości uwidaczniania cen towarów._W toku kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie
obowiązujących przepisów prawa w odniesieniu do 111, rodzajow towarów oferowanych do
sprzedaży. W miejscu sprzedaży nżej wymienionych towarów, na wywieszkach lub w innej
formie dostępnej dla konsumentów, w sposób jednoznaczny, Ńebudzący wąĘliwości oraz
umożliwiający porównanie cen, nie uwidoczniono infornracji o cenach jednostkowycĘ
wymaganych dla produktów, o gramaturze innej niż 1 kg lub 100 Boraz poiemności innej
niż7l lub 100 ml, w przypadku następujących produktów:

1. Herbata zielona cytrusowa Lipton 32,5 gw ceŃe 6,99 złlop,,
2. Herbata ziołowapokrzywazrrrar.9o Lipton 26 gw cenie 4,89 złlop.,
3. Herbata zielona malina i truskawka Lipton 35 g w cenie 5,99 ńlop.,
4. Herbata zielona Earl Grey Lipton 40 g w cenie 6,99 złlop., 

lJ't ]
5. Herbata mięta z pomarńczą Herbapol30 g w cenie 5,19 złlop.,
6. Herbata ziołowa ostropest plamisty Herbapol 40 g w cenie 5,89 złlop.,
7, Kawa rozpuszczalna Mk Cafe Gold 75 gw cenie 11,89 złlop.,
8. Kawa Nescafe Creme Sensazione 200 gw cenie22,99 złlop.,
9. Kawa Dream Bean Coffee Crema 160 g w cenie 11,99 złlop.,
10. Kawa }acobs Velvet 75 gw cenie7,89 złlop.,
11. Ciastka Delicje szampńskie wiśniowe 294 g w cęnie 6,99 złlop.,
12. Paluszki Beskidzkie delikates 250 g w cenie 3,95 złlop.,
13. Paluszki Lajkonik 200 gw cenie 3,69 złlop.,
14. Ciastka Łakotki kakaowe SAN 168 g w cenie 3,89 złlop.,
15. Pierniki w czekoladzieKatarzynki Kopemik 60 g w cenie 1,,99 złlop.,
16. Pierniki królewskie o smaku truskawkowym w czekoladzie Bahlsen 150 g

w cenie 4,49 zŁlop.,

. 17. Ciasteczka Familijne o smaku czekoladowym Jutrzenka 1,60 g w cenie Ą69
złlop., 9 

)
18. Ciastka leżykiDark Cocoa1,40 gGoplana w cenie 4,99 złlop.,
19. Żekiowocowe Śmiej żelki Stork 90 g w cenie 3,49 złlop.,
20. Gumy rozpulszczalne o smaku owocowym Mamba Stork 150 g w cenie 4,49

zł/op.,
27.Draże pomarńczowe Apacz Skawa 70 gw cenie 1,49 złlop.,
22.DraŻe o smaku czekoladowym Piłkarskie Skawa 70 gw cenie ]",69 zł/op.,
23.Draże Korsarz Skawa 70gw cenie 1,69 złlop.,
24. Rodzynki w czekoladzie Jutrzenk a 125 gw cenie 4,49 złlop.,
25. Draże mleczne }utrzenka 80 g w ceńe 2,69 złlop.,
26. Cukierki Dumle Fazer 1,20 g w cenie 6,99 złlop.,
27. Cukierki miętowe Minties Goplana 90 g w cenie i,89 ńlop.,
28. Landryny o smaku owocowym Goplana 90 g w cenie 1,99 złlop.,
29. Wafelki harcerskie Kopemik 80 g w cenie 2,09 złlop,,
30. Wafelki Warszawianki Kopernik 80 g w cenie 1,99 złlop.,
31. Wafle o smaku waniliowym Wawel 110 g w cenie 5,89 złlop.,



32. Herbafuriki markizy Hitnuts 220 gw cenie 4,49 złlop.,
33. Rurki waflowe Tago 150 g w cenie 3,39 złlop.,
34. Rurki waflowe z kremem o smaku śmietankowym Gerard 160 g w cenie

2,99 złlop.,
35. Wafel Kinder Bueno 43 gw cenie2,99 złlop.,
36. HerbabrikizĄecznączekoladą Petitki 111 g w cenie 3,89 złlop.,
37. Herbatriki Petit Beure 50 g w cenie 0,79 złlop.,
38. Suchary Bieszczadzkie SAN 90 g w cenie2,49 ńlop.,
39. Chrupki chlebowe z czosnkiem suszonym 7 Days 160 g w cenie 4,89 złlop.,
40. Ciastka Oreo Brownie176 g w cenie 5,49 złlop.,
4'!,.Pasztetzpaprykądrobiowo - wieprzowy Profi 131 g w cenie 1,89 złlop.,
42.Pasztetz indykiem Profi 250 g w cenie 3,49 złlop,,
43. Pasztet zpieczarkami Profi 250 g w cenie 3,49 ńlop,,
44. Kukurydza konserwowa Rolnik 340 gw cenie2,69 złlop.,
45. Groszek zielony Dawtona 400 g w cenie 2,19 złlop.,
46. Fasola czerwona Jamar 400 g w cenie 3,39 złlop.,

,,_". 47.Bób zielony Kwidzyn 400 g w cenie 4,99 zŁlop.,

48. Keczup pikantny Włocławek 200 gw cenie2,49 ńlop.,
 9.Keczup łagodny Włocławek 200 g w cenie2,49 złlop.,
50. Przecier pomidorowy Dawtona 500 g w cenie 3,49 złlop.,
5'l-. Szczaw siekany konserwowy Frubex 280 g w cenie2,19 złlop.,
52. Pomidory całe Dawtona 400 g w cenie 2,79 złlop.,
53. Kapuśniak z mięsem wieprzowym Profi 450 g w cenie Ą19 zŁlop.,

54. Żurekz kiełbasą wieprzową Profi 450 g w cenie 5,19 złlop.,
55. Zupakrem z plpryki Pamapol390 g w cenie 5,79 złlop.,
56. Zupa krem z pieczarek Pamapol 390 gw cenie 5,79 zŁlop.,

57. Zupa krem z zielonego groszku Pamapol390 g w cenie5,79 złlop.,
58. Zupa krem z pomidorów Pamapol390 g w ceńe5,79 złlop.,
59. Koncentrat pomidorowy Dawtona 200 g w cenie 3,19 złlop.,
60. Koncentrat pomidorowy Kotlin 190 gw ceŃe2,49 złlop.,
61. Mus owocowy Kubuś banan jabłko truskawka 80 g w cenie 1,,89 złlop.,:-l 23:rĘffi:i:I"iffi,ł#i:;r"*Hli::'''ł,;r::if'u!łoń"o,
64. Krem jaruWowy ze schabem Gerber 125 gw cenie 4,29 złlop.,
65. Mus jabłka z bananami i morelami Gerber 125 gw cenie 4,49 złlop.,
66. Kleik ryżowy Bobovita 160 g w cenie 5,49 ńlop.,
67.Kaszka mleczno-ryżowabanan Bobovita 230 g w cenie7,77 ńlop.,
68. Kaszka mleczno-ryżowa truskawka Bobovita 230 gw cenie7,99 złlop.,
69.Kaszkamleczno-ryżowawaniliowa 230 g w cenie 8,99 złlop.,
70.Dżem truskawka i marakuja Łowicz 280 g w ceŃe2,39 złlop.,
7'],.Dżemtruskawka i limonka Łowicz280 gw cenie 2,39 złlop.,
72.Prujlprawa do kurczaka pikanfora Prymat 25 gwcenie 1,69 złlop.,
73. Pieprz czarny ńielony Prymat 20 g w cenie 0,99 złlop.,
74. Przyprawa do drobiu po myśliwsku Prymat 20 g w cenie 1,59 złlop.,
75. Gorczyca biała cała Prymat 30 g w cenie 1,19 złlop.,
76.Papryka wędzona słodka mielona Prymat 20 gw cenie1,79 złlop.,
77. Majerartek suszony Prymat 8 8 w cenie 0,99 złlop.,
78. Zieke angielskie Prymat 15 g w cenie 0,99 złlop,,



lp
79.Przyptawa do indyka Prymat 25 gw cenie1,49 zUdp.,

80. Curry orientalna Prymat 20 gw cenie 1,69 złlop., ł
81. Ryż biĄ Kros 4x100 g (a00 g) w cenie 1,,99 złlop., ,),

82.Ryżbiały Risana 4x100 g (a00 g) w cenie 2,49 złlop.i
83. Ryż basmati Sonko 4x].00 g (a00 g) w cenie 6,99 złlĄp.,

84.Kaszajęczmienna perłowa Risana 4x100 g (a00 8) ry ceńe 2,49 złlop.,
85. Kasza 1ryczanaprażonaKros 4x].00 g (a00 g) w ce4ie 2,99 złlop.,
86. Kasza jęczmiernra Kros 4x100 g (a00 g) w cenie 1,,59)złlop.,

87. Makaron Lubella kolanka ozdobne 500 g w cenie 3,1P9 złlop.,
88. Makaron Lubella kokardki 400 g w cenie 3,69 złlopi],

89. Makaron spaghetti Lubella 500 g w cenie 3,69 złlopp
90. Makaron Międzybro dzki 4 jajeczny rurka 250 g w d,enie 2,99 ńlop,
9].. Groch fuskany połówki Kupiec 400 g w cenie 2,09 

xŁlop.,
92. Groch żółty fuskany połówki Cenos 400 g w cenie 1,99 złlop.,
93. Fasola biała drobna Kros 400 g w cenie 3,99 złlop., 

i

94. Fasola piękny Jaś Cenos 400 g w cenie 5,99 złlop., 
il

95. Makaron gwiazdka 5 jajeczny Czaniecki 250 gw cenie 3,39 złlop.,
96. Makaron świderek Czaniecki 250 gw cenie 3,39 złlpp.,

98. Otręby pszelrne Sante 150 g w cenie ].,69 złlop,, 
i

gg.Sezam Sante 300 g w cenie7,49 złlop., ' 
I

100. Budyń smak toffi Dr Oetker 40 g w cenie 0,99 zŁloĘ.,

101. Budyń malinowy Dr Oetker 40 g w cenie 0,99 złl oP.,

102.Budyń śmietankowy Dr Oetker 40 g w cenie 0,99 żłlop.,
103. Śnieżka kremowa Cykoria 60 g w cenie 1,39 złlop|,,

104. Kakao Decomoreno 150 g w cenie 6,49 złlop., 
,

1"05. Wiórki kokosowe Kros 8Ó g w cenie 1,79 złlop., 
i]

106. Galaretka smak jagodowy Winiary 47 gw cenie 1j99 złlop.,
107. Galaretka smak agrestowy Winiary 71, gw cenie 1,89 złlop.,
108. Galaretka smak pomarńczowy Delecta7l gw ce[T ie 1,69 zŁlop.,

109. Galaretka smak cytrynowy Delecta 75 gw cenie 1!69 złlop.,
, 110. Krem czekoladowy Dr Oetker L40 gw cenie 4,49 złlop.,

111. Krem śmietankowy Dr Oetker 120 gw cenie 4,49'żłlop.

i

Nieuwidocznienie cen jednostkowych towarów w miej]scu sprzedaży detalicznej,

stanowiło naruszenie obowiązków, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy, zgodnie z którYm,

w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usfug uwidącznia się cenę oraz cenę

jednostkową towaru (usfugi) w sposób jednoznaczny, nieUudzący wąĘliwoŚci otaz

umożliwiający porównanie cen.

Natomiast zgodnie z treścią § 3 ust. 2 rozporządzenia1 Ministra Rozwoju z dnia

9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. iU. z2015 T. poz.2127), cenę

o*" .u^ę jednostkową uwidacznia się na wywieszce, lub * i*"j formie dostęPnej dla

]
konsumentów.

W przedmiotowej sprawie, na wywieszkach lub w rfrnej formie dostępnej dla

konsumentów, w sposób jednoznaczny, niebudzący wąĘlijvości oraz umożliwiajacY

porównanie cen, nie uwidoczniono informacji o cenach jednoitkowych wymaganych dla

produktów, o gramaturze innejnż 1 kg lub 100 8otazpojemnośqi innej nż-],I lub 100 ml.

]1

]
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Pod pojęciem ceny ustawa rozumie wartość wytażonąw jednostkach pieniężnycĘ
którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usfugę (art. 3 ust. 1, pkt
1, ustawy).

Cena jednostkowa towaru (usfugi) to cena ustalona za jednostkę okreŚlonego

towaru (usfugi), którego ilość lub \iczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu

przepisów o miarach (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy).
Zgodnie z § 3 ust. 1, i 2 rozporządzeltia, cenę uwidacznia się w miejscu

ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towatze, bezpoŚrednio

przy towarze lub wbliskości towaru, którego doĘczy, a cenę jednostkową uwidacznia się

w szczególrrości: na wywieszce, w cenniku, w katalogu/ na obwolucie, w postaci nadruku
lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Pod pojęciem wywieszki, stosownie do treści § 2 pkt 4 rozporządzeńa, naleŻy

rozumieć etykietę, metkę, tabliczkę lub plakat; wywieszka może mieĆ formę wyŚwietlacza.

Zgo dnie z § 4 r ozp otządzeńa, cena jednostkowa doĘ czy odpowiednio ceny za:

1) litr lub metr sześcienny - dia towaru ptzeznaczonego do sprzedaży wedfug objętoŚci;

ż) kilogram lub tonę - dla towaruptzem|aczonego do sprzedaży według masy;

3) metr - dla towaru ptzeznaczonego do sprzedaży wedfug dfugości;
4) metr kwadratowy - dla towaru ptzeznaczonego do sprzedaży wedhrg powierzchni;
5) szfukę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży na sztuki.
Zgodnie z § 4 pkt 3 rozporządzenia, w przypadku towaru pakowanego oznaczollego liczbą
sztuk dopuszcza się stosowanieprzeliczenia na cenę jednostkową za sztakęLub za dziesiętrrą
wielokrotrr oś c liczby szfu k.

W związku z powyższym Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej,
w dniu 15 czerwca żOż0 r. wszczS. z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie
nałożenia kary pieniężnej na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy. W piśmie informującym
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, strona
postępowania została poinformowana o przysfugującym jej prawie do zapoznarrria się
z aktami i prawie wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Strona postępowania nie skorzystała z pt zy sŁuguj ące go jej uprawnienia.

, Po przeanalizowaniu całości materiafu zgtomadzonego w przedmiotowej sprawie,
organ prowadzący postępowanie, zdecydował o nałozeniu na stronę postępowania kary
pieniężnejna podstawie art. 6 ust. ], ustawy.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada
na niego, w drodze decyzji, karę pieniężnądo wysokości 20 000 zł.

Natomiast w myŚl art. 6 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej
uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność
przedsiębiotcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na wzglęĄzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego Wielkopolski Wojewódzki Inspektor lnspekcji Handtowej wziął pod
uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust, 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim dyrekĘwy
wymiaru kary.

Analizując stopień naruszenia obowiązków. olgan stwierdził, iż strona jest
odpowiedztalna za brak uwidocznienia informacji o cenach jednostkowych 111 rodzajów
towarów, czyllwszystkich objętych kontrolą w tym zakresie. Podkreślić należy, że jednym
z głównych celÓw nałożenia"na przedsiębiorców, obowiązków zawartych w ustawie, jest
wzmocnienie szeroko pojętej ochrony konsumenta. Uwidocznione prawidłowo informacje
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qL
o cenie i cenie jednostkowej towaru, umożliwiają
poszczególnych cen i cen jednostkowych danego towaru, a nastę dokonanie ptzezniego
właściwego wyboru, z uwzględnieniem jego syfuacji fi i. w trakcie kontroli
sprawdzono prawidłowość uwidocznienia cen dla 111 . w odniesieniu do
wszystkich z nich, stwierdzono brak uwidocznienie cen jedno§tkowych. Powyższe godzi
w sposób oczywisĘ w prawo konsumenta do informacji i uni lwla mu porowTtanre cenl

towarów znajdujących się w obrocie handlowym. Cena t poza marką oraz
wowych wyróżnikówindywidualnymi preferencjami konsumentów, jednym z

towarów, mającym wpłw na decyzje o zakupie towaru. Dla informacja o cenie
i cenie jednostkowej oraz możllwość porównania cen wiel produktów, ma istofure

znaczenie z punktu widzenia interesów konsumenta. Nadto, naIeży, że wszczęcie
kontroli, w toku której stwierdzono nieprawidłowości, poprzed
pt zez organ do przedsiębiorcy zawiadomienia, zawier ającego,

zostało skierowaniem
informację o zakresie

przedmiotowym kontroli oraz planowanym terminie jej przepłowadzenia. Pomimo tego,

W ocenie organu/ stopień naruszenia obowiązków przez kohtrolowanego był w tym
przypadku wysoki.

oceniaiac dotvchczas owa działal_1rość orzedsiebiorcv. orsan wziałood uwase fakt. iż
nie był on wcześniej karany zanaruszenia przepisów ustawy.

i

wielkość przvchodu i obrotów stronv, ustalono na podstawie treści oświadczenia
kontrolowanego przedsiębiorcy, które zŃączono do akt sprawy. l

r]

Podstawą do ewenfualnego odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej jest
art. 189f § 1" Kpa, który stanowi, że organ administracji publicznĄ, w drodze decyzji,
odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ipop.re{talu na pouczeniu, jeżeli: 1)

waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała nariszania plawa lub 2) za to
samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę zost!ła uprzednio nałożona
administracyjna kara pieniężna przez irrrry uprawniony administracji publicznej

kroczenie śkarbowe, iub
i uprzednia kara spełria

lub strona została prawomocnie ukarana zawykroczenie lub
prawomocnie skazana zaprzestępstwo lub przestępstwo ska
cele, dla których miałaby być nałozona administracyjna kara p

Wielkopolski Wojewódzki hrspektor Inspekcji lowej stwierdziŁ że
przesłanki pozwalającew przedmiotowej sprawie, nie zostaĘ spełnione łącznie pow

na zastosowanie art. 189f Kpł a więc odstąpienia od administracyjnej kary
pieniężnej w stosunku do kontrolowanego przedsiębiorcy. W sDrawle rue

l

zachodzi przesłanka znikomej wagi naruszenia prawa, a,,,zatem nie jest zasadne
zastosowanie art. 189f § 1 pkt 1) Kpa, skutkujące obligatoryjnym ilodstąpieniem od nałożenia
administracyjnej kary pieni ężnej i poprzestaniem na pouczehiu. Skoro przedsiębiorca
naruszył art. 4 u§t. 1 ustawy, nie uwidaczniając cen i cen |1ednostkowych tak wielu
oferowanych do sprzedaży towarów, nie można uzttać, iż w]niniejszej sprawie zakres
naruszenia przepisów ustawy, aco za tym idzie waga naruszenia,prawa jest znikoma.

Brak jest również podstaw do odstąpienia od wymierzenią kary pieniężnej na gruncie

art. 189f § 1 pkt 2 Kpa. Organ w toku postępowania nie stwierdził, aby za to samo

zachowanie na stronę zostałauprzednio nałożona administracyjrl'ą kara pieniężna lub strona

zostałaprawomocńe ukaranazawykroczenie lub wykroczenie s}<arbowe, lub prawomocnie

skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Strona $ostępowania, prawidłowo

"u



pouczona o możliwości wypowiedzenia się w sprawie, nie podniosła również żadnej
z p owy ższych okoliczności.

W tym przypadku należało zastosować środek, w postaci nałożenia odpowiedniej
kary pieniężnej w wysokości 600 zł (sześćset złoĘch 00/100).

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zdecydowaŁ zatem
jak w sentencji.

Zgodnie z tteścią art, 7 ustawf , kara pienięzna, o której mowa w sentencji decyzji,
stanowi dochód budzefu pństwa. Przedsiębiorca jest zobowiązarty wpłaciĆ karę na konto
bankowe Woiewódzkiego Inspektorafu Inspekcii Handloweiw Poznaniu, Nr konta NBP O/O)atlr)

Poznań nr 96 101-0 1,469 0032 7422 3100 0000, w terminie 7 dni od dnią w którym decyzja
o nałozeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległoŚcią
podatkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(Dz, U. 2019,poz.900 zezm.),

Pouczenie:
1. Odniniejszej decyzjinapodstawie art.727 § 1i2 Kpa, att. 129 § 1i2KpaprzysfugujestronieodwołaniedoPrezesa

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawą Plac Powstańców Warszawy 1, składane na piśmie
za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, Al. Marcinkowskiego 3,' 
60-967 Poznń, w terminie 1"4 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrze. się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administtacji publicznej, który wydał decyzję.
Zgodnie z art, !27a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi adrninistracji publicznej oświadczeŃa o zrzeczeniu się
prawa do wńesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,
Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Adrninistracfnego.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usfug, do kar pieniężnych stosuje się
odpowiednio przepisy działu Itr ustawy z dńa 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Uprawnienia organów
podatkowych przysługują Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej.
Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy ż dńa 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz, U. z 20'1,9 r. poz, 1438\, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze
pieniężnym.

Otrzymują:
].. Strona
2. ala
3. BA
4. Po

ilrspdaor


