
11 l,':,

WIELKOPOLSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR
INSPEKCJI HANDLOWEJ

AL. MARcINKowsK]EGo3
skr. pocztowa rrr 254

6a96V Poznań

Poznań, d^i^Ąbltpca 2020 r,

DIPI,ŻG.8g61.96.20ż0
ZPo

Ryszard Nowak
Sklep Sp ożylv czo -P tzemy słovły
Żelice"1,4/2

6ż-11g Żelice

DECYzJA

Wielkopolski Wojewodzki Lrspektor inspekcji Handlowe1, dziŃaj+c na podstawie art,

104 § 1 ustawy z dnia 1,4 czerwca 1960 t, Kodeks postqpowanią administracyjnego (Dz, U. z ża20

r,, poz. 256 ze zm,) - zwanej dalej ,,Kpa" oTaz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 201,4 r,

o informowaniu o cenach towarów i ustug (Dz. U. z 2079 T., poz. 178) - zwanej dalej ,,ustaw1" ,

po przeprowadzeniu postępowania administracfnego,
-)

nakłada
na Ryszarda Nowaka, przedsiębiorcę prowadzącego działatność gospodarczą pod firmą
Nowak Ryszatd Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Runowo 8, 62,1!2 Runowo, NIP:

7661005446, karę pieniężną w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złoĘch 00/1"00),

wynikającą z art. 6 ust, 1 ustawy, z Ętułu nieuwidoczrrienia informacji o cenach

jednostkonych, w odniesieniu do 111 towarów, przez}laczonych do sprzedńy w miejscu

pr zepr ow adzenia kontroli.

}ak rł.ynika z art.4ust, 1 ustawy, w miejscu sptzedaży detalicznej i świadczenia usfug

uwidacznia się cónę oraz cenę jednostkową towaru (usfugi) w sposób jednoznaczny,

niebudzący wąĘliwo ści or az umożliwiaj ący p orórłmanie cen,

Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje

obowiązkóu,, o których mowa w art. 4, V/ojewódzki hrspektor hrspekcji Handlowej nakłada

na niego, w drodze decyzji, karę pienięźną do wysokości 20 a00 zŁ.



UZASADNIENIE

Wielkopolski lĄ/ojewodzL<t Inspektor Inspekcji Handlowej przeprowadzł w dniach
od 6 do 11 marca 2020 t,, kontrolę w sklepie spożywczo-przemysłou/ym w Zelicach, nr 5, 6ż-
113 ŻeLice, prowadzonym przez przedsiębiorcę - Ryszard Nowak Sklep Spożywczo-
Przemysłowy, Runowo 8, 62-1,12 Runowo, podczas której dokonano oceny prawidłowości
uwidaczniania cen towarów. 1Ą/ toku kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie
obowiązujących przepisów prawa, rł, odniesieniu do 111rodzajow towarórł, oferowanych do
sprzedaży.

W miejscu sprzedaży niżej wymienionych towarów, na w}.wieszkach lub w irrrrej

formie dostępnej dla konsumentów, w sposób jednoznaczny, niebudzący wąĘliwości oraz
umożliwiający poróv,nanie cen, nie uwidoczniono informacji o cenach jednostkowych
wymaganych dla produktów, o gramaturze innej niż 1 kg lub 100 g onz pojemności innej
niz 1l lub 100 ml, tj.:

1. Kiełbasa wieprzowa,,Słoikowa extra",450 g, w cenie 18,29 zł,

2. Wędlina wieprzowa, ,,Pasztetowa extIa" ,230 g, w cenie 9,05 zł,
3. Parówki Berlinki Classic, Morlinp 250 g, w cenie 5,89 zł,
4, Czekolada oryginalrra mleczna, Goplana, 90 g, w ceńe 4,35 zł,

5. Czekolada Amelia mleczna znadzieńern mlecznyrn,250 8, w cenie 6,95 zł,
6. Czekolada Milka Alpine }.lik,270 g, w cenie 12,99 zł,

7. Czekolada Milka Oteo,300 g, w cenie 14,89 zł,
8, Czekolada Milka z orzechami,250 g, w cenie 15,09 zł,

9. Bombonierka ToffiJee,125 8, w cenie 9,75 zŁ,

10. Krem Nutella Ferrero, 23a g, w cenie 11,09 zł,

11. Krem Amelia, 400 g, w cenie 6,99 zł,

12, Krem Nutella Ferrero, 600 g, w cenie 21,79 zł,

13. Batoniki Kinder Chocolate,50 g, w ceńe3,19 zł,

14. Baton Kinder Bueno, (2 szt,) 21,5 8, w cenie 3,25 zł,

15. Sezamki Amki Classic, ż2,5 g, w cenie 0,99 zł,
],6. Baton Milky Y,lay,21-,5 g, w cenie 1,,39 zł,
17. Baton Snickers, 50 g, w ceńe 2,19 zł,

].8. Baton Papita znadzieńem kokosowym, 33 8, w cenie 1,49 zł,

].9. Baton Papita z nadzieniem karmelowym, 33 g, w cenie 1,,49 ń,
20. Baton Papita z nadzieniem mlecznym, 33 g, w cenie I,39 ń,
21. Baton Mats,51 g, w cenież,39 zł,

ż2, BatonTwł 50g, w ceŃe2,59 zł,

23. Baton 3 Bit orzechovnry,46 g, w cenie 1,79 zł,

24. Baton 3 Bit mleczny,46 g, w cenie 2,05 zł,

25. Herbatniki Jeżyki classic, Goplana, 30 g, w cenie 1.,49 zŁ,

26. HerbafurikiJeżyki kokos, Goplana, 30 g, w cenie1,39 z\
27, CiastkaHltz kremem czekoladowym,220 g, w cerr:ie 5,15 zł,



28, Ciastka be-be Petit Buerre,16 g, w cenie 0,55 zł,

29. Landryrry Brando, Goplana, 90 g, w ceńe2,15 zł,
30. Landryny miętowe, Gopiana, 90 g, w cenie 2,15 zł,

31, Cukierki Nimm 2, śmiej zelki sokki, 90 g, w ceńe 4,10 zŁ,

32, Cukierki kawowe, Kopiko całf,e,40 g, w cenie 3,50 zŁ,

33. BiszkopĘ z galaretką deiicje malinowe, 294g, w cenie 7,8O zł,

34. BiszkopĘ z galaretką delicje wiśniowe, 1.47 g, w cenie 3,79 zł,

35. Ciastka leżyki cafe, Goplana, 1,40 g, w cenie 5,65 zŁ,

36. Dessimo, ciastka z kawałkami czekolady i orzechami laskowymt,120 g, w cenie 2,39 zł,

37, Dessimo, biszkopĘ z galaretkąpomarańczowe, 135 $, w cenie 2,49 zł,

38. Dessimo, biszkopĘ z galaretkąmalinowe, 1,35 g, w cenie 2,49 zł,
39. Dessimo, biszkopĘ z galarctkąwiśniowe, 135 g, w cenie 2,49 zł,
40. Krakersy, Lajkonik,70 g, w cenie 2,59 zł,
41, Krakersy, Lajkonik, 180 g, w cenie 5,1,5 zł,
42. Ciastka łakotki maślane, San, 168 $, w cenie 4,89 zł,
43. Ciastka łakotki deserowe, San, 168 g, w cenie 4,89 zł,
44, l//afle Andruciki Marta, ż0 g, w ceńe 1,,49 zł,

45, Kawa Tozpusizczalna Nescafe Classic,50 g, w ceńe9,89 zł,
46. Kawa tozpLlszcza]rra w saszetkacĘ Nescafe, 75 g, w cenie 7,99 zŁ,

47, Kawa zbożowa Inka, 150 g, w cenie 4,30 zł,
48, Kawa zbożowaAnato| 8agQ0 sztuk), w cenie ż,89 zł
49. Napójkawowy, Mokate Cappuccino o smaku orzechowym 110 g, w cenie 4,90 zł,

50. Kawa mielona Jacobs Krónung, 250 g, w cenie 13,90 zł,

51. Kawa mielona Jacobs Krónung, 500 g, w cenie 25,60 zł,

52. Kawa mielona Prima F)neĄa,250 g, w cenie 8,90 zł,
53. Kawa mielona Prima FineĄa, niebieska,500 g, w cenie 16,69 zł,

54. Kawa mielona Asta łagodna,250 g, w ceńe 10,89 zł,

55. Kawa mielona Mk Cafe Premium, ż25 g, w cenie 8,99 zł,

56. PłaĘ sledziowe smazone, Seko, 800 g, w cenie 10,90 zŁ,

57. Szprot wędzony,Koryb, 200 g,w cenie 5,95 zł,

58. FileĘ śledziowe w sosie śmietanowym, Marinus,250 $, w cenie 5,95 zł,

59, Sałatka śledziowa z jajkiem, Lisner, 150 g, w cenie 3,29 zł,
60, Sałatka waTzywnaz ogórkiem, Lisneł 140 g, w cenie 2,59 zł,
61,. Serek mascarpone250 g, w cenie 6,59 zł,

62. Ser Króiewski Sierpc 135 g, w cenie 5,05 zł,
63. Ser Gouda Mlekpol150 g, w cenie 3,99 zł,

64. Kefu łowicki 400 g, w cenie 2,59 zł,

65. Twarożek Bydgoski Grani, Osowa, 180 g, w cenie 2,20 zł,

66. Jogart Zott Primo, 180 8, w cenie 1,59 zł,

67. logurt ZottPrimo,370 g, w cenie 3,05 zł,

68. Śmietana Polska gęsta 18% 2O0 g, w cenie 2,49 zł,

69. Śmietanka łaciata IIHT 18%,250 ml, w cenie 2,89 zł,



70. SmietankałaciaŁaUHT 12Y.,250 m], w cenie 2,79 zł,
71. Śmietanka łaciata UHT 30%, 250 ml, w cenie 4,39 zł,
7ż. MasŁo extrą Mleczna Zagroda,200 g, w cenie 5,29 zł,
73. Ser kremowy w plastrach, Hochland Tost 130 g, w cenie 4,29 zł,
74. Ser sałatkowo-kanapkowy, półtfusty, Favitą 270 g, w cenie 4,69 zł,
75, Napój mleczny truskawkowy, Actime1, Danone,400 g, w cenie 6,99 zł,
76. Twarożek Danonki wanfiowe,2}} g, w cenie 4,65 zł,
77. Serek łaciaĘ śmietankowy naturalny,135 g, w ceŃe 2,99 zł,
78. Wielkopolski sef smazony ż00 g, w cenie 4,99 zł,
79. Monte deser mleczny z czekoLadą i orzechami, 55 g, w cenie 1,29 zł,

80. ŚmietankaLrHTłowicka, Łowicz, 36o/o,500m1, w ceńe9,39 ń,
81. Śmietanka łaciata IIHT 30%, 500 m1, w cenie 6,99 zł,
Bż, śmietanka łaciata TJHT 1,8%,500 ml, w cenie 5,59 zł,
83. Śmietanka łaciata IJHT 12"ń,500 ml, w cenie 5,79 zł,
84. Margaryna lekka Miss kromeczki,50O g, w cenie 3,39 zŁ,

85. Margaryr,a Śniaduoiowa klasyczna,450 g, w cenie 4,89 zł,
86. Musztarda piekielną Pegaz,200 g, w cenie ż,35 ń,
87. Masztarda sarepska,Pegaz, 200 g, w cenie 2,39 zł,
88. Musztarda stołowa,Pegaz,200 g, w cenie 2,39 zŁ,

89. Koncentrat pomidorowy Pudliszki, 31,0 g, w cenie 6,39 zł,

90. Koncenfuat pomidofo\^/y 307o, Kotlin, 190 g, w cenie 3,49 zł,

91. Ketchup pikantrry, Kotlin, 380 g, w cenie 5,ż9 zł,

92. Ketchup łagodny, Kotlin, 380 g, w cenie 5,29 zł,

93. Mandarymki w syropie, M&K 31,2 g, w cenie 4,39 zł,
94. Groszek konserwowy, Słoneczny Ogród, 400 g, w cenie 2,1P zł,
95. Kukurydza konserwowa/ Słoneczny Ogrod,40a g, w cenie 2,49 z\
96. Fasola czerwona konserwową Słoneczny Ogród, 400 g, w cenie 2,40 zł,

97. Fasola biała konserwową Słoneczny Ogród, 400 g, w cenie 2,4O zł,
98. Kukurydza konserwowa słodka, Dawtoną 40a g, w cenie 2,59 zł,
99. Pomidory całe bez skórĘ Słoneczny Ogród, 400 g, w cenie 2,39 zł,
100. Pomidory całe, Dawtoną 400 g, w cenie 3,29 zł,

101. Pomidory krojone, Dawtona, 400 g, w cenie 3,25 zł,
102. Sos czosnkowy, Winiary, 250 m| w cenie 4,89 zł,
103. Sos tatarski, Winiary,250 mL w cenie 5,39 zł,

104. Brzoskwinie połówki w lekkim syropie, 820 g, w cenie 5,99 zł,

105. Wiśnie dtążone, Hrabina, 680 g, w cenie 7,15 zł,
106. Barszcz czerwóny, Winiary, 60 g, w ceńe2,79 zł,

l07.Zapapomidorowa, Winiary,50 g, w ceńe2,19 zł,

108. Zupa ogórkową Winiary, 4ż g, w cerie 3,45 zł,

109.Zupa grochową Winiary, 75 g, w ceńe2,49 zł,

1].0.BarszczbiaĘ, Cykoria,40 g, w ceńe1,39 zł,

111,.Zupa francuska cebulową Knorr, 31 g, w cenie 5,19 zł.

A+



Nieuwidocznienie cen jednostkowych towarów w miejscu sptzedaży detalicznej,
stanowiło naruszenie obowiiizków, określonych w art. 4 ust, 1 ustavrry, zgodnie z którym,
w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usfug uwidacznia się cenę oraz cenę
jednostkową towaru (usfugi) w sposób jednoznaczny, ńebudzący wąĘliwości oraz
umożiiwiający porównanie cen.

Natomiast zgodnie z fteśctą § 3 ust, ż rozporządzeŃa Ministra Rozwoju z dńa
9 grudnia 2015 r, w sprawie uwidączniania cen towarów i ustug (Dz, U. z 2015 r. poz. 2121) -
zwanego dalej ,,rozpotządzetliem", cenę oTaz cenę jednostkową uwidacznia się na
wywieszce, lub w innej formie dostępnej dla konsumentów.

W przedmiotowej sprawie, na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla
konsumentów, w sposób jednoznaczlry, niebudzący wąĘliwości otaz umozliwiający
porórłmanie ceĄ nie uwidoczniono informacji o cenach jednostkowych wymaganych dla
produktów, o gramafurze innejnź 1 kg lub 100 8oraz pojemności innej nńl,I lub 100 ml.

Pod pojęciem ceny ustawa rozumie wartość wyrażoną w jednostkach pienięznych,
ktorą kupujący jest obowiązarry zapŁacić przedsiębiorcy za towar lub usfuge (art. 3 ust, 1 pkt
1ustawy).

Cena jednostkowa towaru (usfugi) to cena ustalona za jednostkę okreŚlonego
towaru (usfugi), którego ilość lub liczba jest wyrazona w jednostkach miar w rozumieniu
przepisów o miarach (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Zgodnie z § 3 usł. 1 i 2 rozporządzeńa, cenę uwidacznia się w miejscu
ogóJrródostępnl.rn i dobrze widocznym dla konsumentów, na danym towarze, bezpośrednio
przy towatze lub w bliskości towaru, którego doĘczy, a cenę jednostkową uwidacznia się

w szczegolności: na wlnłrieszce, w cenniku, w katalogu/ na obwolucie, w postaci nadruku
lub napisu na towarze iub opakowaniu.

Pod pojęciem wywieszki, stosownie do treści § 2 pkt 4 rozpotządzerua, nalezy
rozumieć eĘkietę, metkę, tabliczkę lub plakaĘ rłjrwieszka moze mieć formę wyŚwietlacza.

Zgadńe z § 4 rozpotządzertta, cena jednostkowa doĘczy odpowiednio ceny za:

1) lifu lub metr sześcienny - dla towaru przezllaczonego do sprzedaży wedfug objętości;

2) kilogram lub tonę - dla towaru plzezTLaczonego do sprzedaży wedfug masy;
3) metr - dla towaru przeznaczonego do sprzedaży wedfug dfugości;
4) metr kwadratowy - dla towaru przeznaczonego do sptzedaży wedfug powierzchni;
5) sztukę - dla towarów ptzeznaczonych do sprzedaży na szfuki.
Zgodnie z § 4 pkt 3 rczporządzenia, w przypadku towaru pakowanego oznaczonego lsczbą
sztuk dopuszcza się stosowanie przeliczenia na cenę jednostkow ąza sztakęIub za dziesiętną
wielokroforość liczby sztuk.

W związk:a zpowyższym Wielkopolski Wojewodzki Inspektor Irrspekcji Handlowej,
w dniu 19 czetwca 2020 t., wszczął z utzędu postępowanie administracyjne w sprawie
nałozenia kary pienięznej ną podstawie art. 6 ust" 1 i 3 ustawy. W piŚmie in{ormującym
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej, strona
postępowania została poinformowana o przysłagującym jej prawie do zapoznania 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 przeanaiizowaniu całości materiału zgtomadzonego w przedmiotowej sprawie,
olgan prowadzący postępowanie, zdecydował o nałożeniu na stronę postępowania kary
pieniężnejna podstawie art. 6 ust. 1ustarv;l.



Zgodnle 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 pienię żną do rłysokości 20 000 zŁ,

Natomiast w myŚ1 att. 6 ust. 3 ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej
uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oTaz doĘchczasową działalnosc
przedsiębioTcyl a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Majac na względzie powyższe, rł/ toku prowadzonego postępowania
adminiskacyjnego, Wieikopoiski Wojewódzki Inspektor irrspekcji Handlowej wzifi pod
uwasg, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy, wszystkie przewidziane w nim dyrek§wy
wymiaru kary.

Analizując stopień naruszenia obowiązków, organ stwierdził, ń sfuona jest
odpowiedzia]na za brak uwidocznienia informacji o cenach jednostkowych 111 rodzajow
towarów, czyll wszystkich objętych kontrolą w tym zakresie. Podkreślić należy, ze jednym
z głównych celÓw nałozenia na przedsiębiorców, obowiązkow zawartych w ustawie, jest
wzmocnienie szeroko pojętej ochrony konsumenta. Uwidocznione prawidłowo informacje
o cenie i cenie jednostkowej towaru, umożliwiają konsumentowi porórłmanie
poszczegÓLrych cen i cen jednostkowych danego towarLl, a następnie dokonanie przez niego
właŚciwego wyboru, z awz1lędnieniem jego sytuacji finansowej. W trakcie kontroli
sprawdzono prawidłowoŚĆ uwidocznienia cen dla 111 towarów. W odniesieniu do
wszystkich z nich, stwierdzono brak uwidocznienie cen jednostkowych. Powyzsze godzi
w spo§Ób oczywisĘ w prawo konsumenta do inJormacji i uniemozliwia mu porównanie cen
towarów znajdujących się w obrocie handlowym. Cena jest, poza marką oraz
indy-widualnymi preferencjami konsumentów, jednym z podstawo\Ąrych wyróżników
towarów, mającym wpływ na decyzje o zakupie towaru. Dlatego rzetejna informacja o cenie
i cenie jednostkowej oraz mażItwość porównania cen wielu produktów/ ma istofure
znaczenie z punktu widzenia interesów konsumenta, Nadto, wskazać należy, że wszczęcie
kontroii, w toku której stwierdzono nieprawidłowości, poptzedzone zostało skierowaniem
Przez olgan do przedsiębiorcy zawiadomienia, zawierającego, m.in. in{ormagę o zakresie
przedmioto}/ym kontroli oraz pianowanym terminie jej przeprowadzenia. Pomimo tego,
przedsiębiorca zaplzestał naruszenia prawą dopiero w wyniku przeprov/adzenia kontroli,
W ocenie olganu/ stopień naruszenia obowiązków przez kontrolowanego był w tym
przypadku wysoki.

' Oceniając doĘlchczasową działalność przedsiębiorc}r, olgan wzi$. pod uwagę fakt, ź
nie był on wcześniej karany zarlarlJszenia przepisów ustawy,

WielkoŚĆ przychodu i obrotów strony, ustalono na podstawie treści dokrrmentu
księgowego kontrolowanego przedsiębiorcy, który załączono do akt splarłT/.

Podstawą do ewentualnego odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej jest
art. 189f § 1 Kpa, który stanowi, że organ administracji publicznej, w drodze decyzji,
odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej ipoprzestaje na pouczeniu , )eżeli: 1)

Wa$a naruszenia prawa jest znikomą a strona zaprzestała naruszania plawa h.ub 2)zato
samo zachowanie prawomocną decyzja na stronę została uprzednio nałożona
administracyjna kira pieniężna przez inny uprawniony organ adminiskacji publicznej
lub strona została prau/omocTrie ukarana zawykroczenie lub wykroczenie skałbowe, lub
pra\Ą/omocnie skazana zaptzestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spehria
cele, dla których miałaby bycnaŁożona administracyjna kara pienięzrra.

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Lrspekcji Handlowej stwierdzi| że
w przedmiotowej sprawie, nie zostaĘ spehrione łącznie powyższe przesłanki pozwalające



na zastosowarde art, 189ł Kpł a więc odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary
pienięznej w stosunku.do kontrolowanego przedsiębiorcy. W przedmiotowej sprawie nie
zachodzi przesłanka znikomej wagi naruszenia pTawa. a zatem nie jest zasadne
zastosowanie art. 189f § 1 pkt 1) Kpa skutkujące obiigatoryjnym odstąpieniem od nałozenia
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaniem na pouczeniu. Skoro przedsiębiorca
natuszył art. 4 ust. 1 ustavry, nie uwidaczniając cen jednostkowych tak wielu oferowanych
do sPrzedaży towarów, nie mozna :uznać, że w niniejszej sprawie zakres nar77szenla
przepisów ustawy, a co za Ęm idzie wa1anaruszenia prawajest znikoma.

Brak jest rórłmież podstaw do odstąpienia od wymierzenia kary pienięznej na gruncie
att. 1,89t § 1 pkt 2 Kpa, Organ w toku postępowania nie stwierdził, aby za to samo
zachowanie na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna lub strona
zostńa prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, lub prawomocnie
skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Strona postępowania, prawidłowo
Pouczona o mozliwoŚci wypowiedzenia się w sprawie, nie podniosła również żadnej
z powy ższych okoliczności.

W T* przypadkll należało zastosować środeĘ w postaci nałozenia odpowiedniej
kary pieniężnejw wysokości 600 zł (sześćset złoĘch 00/100),

Wieikopolski Wojewódzki lnspektor Irrspekcji Handlowej zdecydował zatem
jak w sentencji,

Zgodnle z treŚcią art. 7 ustawy, kara pieniężna, o której moł/a w sentencji decyzji,
stanowi dochód budzefu państwa, Przedsiębiorca jest zobowiązany wpłacić karę na konto
bankowe Wojewódzkiego Inspektoratu Irrspekcji Handlowej w Poznaniu, Nr konta NBP O/O
Poznan nr 96 7010 1469 0032 7422 3100 0000, w terminie 7 dnt od dnia, 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 ze zm,).

Pouczenie:
1, Odniniejszej decyzjinapodstawie att.127 § 1 i2Kpa, art.!29 § 1 i2Kpaprzyshrgujestronieodwołanie doPrezesa

, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 00-950 Warszawą Plac Powstańców Warszawy 1, sldadane na piśmie
za poŚlednictwem lVielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Lrspekcji Handloł,ej, A]. Marcinkowskiego 3,
60-967 Poznań, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2, Zgodnle z art. 127a § 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec or8anu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Zgodnie z art. 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeruu się

Prawa do wniesienia odwołania plzez ostatrrią ze stron postępowania, decyzja staje się osiatecżna i prawomocna,
Skutkuje to również brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do l,Vojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
W zakresie nieuregulowanym w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usfug, do kar pieniężnych stosuje się
odPowiednio przepisy dziafu III ustawy z dńaż9 sierpnia 7997 t. - Ordyrracja podatkowa. Uprawnienia organów
Podatkowych przysługują Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej.
Kara PienięŻna podlega egzekucji w trybie przepisórł, u§tawy z dńa 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucYjnlT n w administracjl (Dz. U, z 2079 ł. poz. 7438 ze zm.), w zakresie egzekucji obowiązkórł, o charakterze
pieniężnym.

Otrzymują:
1. Sirona
2. ala
3. BA
4. Po

4.


