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Łódzki Wojewódzki Inspektor                                                               
Inspekcji Handlowej z siedzibą  w Łodzi 

    ul. Gdańska 38, 90 – 730 Łódź       

.....................................................                                                        Łódź, dnia   27.02.2015 r. 
 (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) 
 

Nr akt: ŻG.8361.255.2014  

 

       DECYZJA  Nr 15 / KJ – ŻG / 2015 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.                  

o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) oraz 

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.                

z 2013, poz. 267 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego  

 

     Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi  
 

wymierza  
 

przedsiębiorcy  „ŁÓDŹDIS” Sp. z o.o. 

                                     z siedzibą w Łodzi, ul. Inflancka 45 
 

karę pieniężną w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) z tytułu 

wprowadzenia do obrotu handlowego 9 partii napojów alkoholowych wyprodukowanych 

przez Z.P. „Polmos Lublin”, „Stock Polska” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin 

wartości łącznej 751,17 zł nieodpowiadających jakości handlowej z uwagi na 

zastosowanie nazwy rodzajowej „wódka” dla napojów spirytusowych o zawartości 36% 

obj. alkoholu, co narusza postanowienia ust. 15 lit. b załącznika II rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008r. w sprawie 

definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów 

spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. U. WE L 39 z 

13.2.2008, str.16 ze  zm.). 
 

Uzasadnienie 
 

W dniach od 08 do 10 października 2014 r. na podstawie upoważnienia 

Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej numer ŻG.8361.255.2014 z dnia                        

08 października 2014 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej                   

w Łodzi przeprowadzili kontrolę w hipermarkecie „E. Leclerc” zlokalizowanym w Łodzi  

przy ul. Inflanckiej 45, należącym do „Łódźdis” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Kontrolę 

przeprowadzono na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 

urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym                                

i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 

165 z 30.4.2004 r. ze zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669), art. 24 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r.                           

w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego 
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dyrektywy 80/590/EWG (Dz. U. z 27.10.2004 s. 4 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz 

art. 3 ust. 1 pkt  1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.                        

z 2014r., poz. 148) w obecności w obecności osoby upoważnionej (…).  
 

W trakcie prowadzonych działań kontrolnych stwierdzono, że w sprzedaży 

znajdowało się 9 partii napojów spirytusowych o nazwach handlowych „żołądkowa 

gorzka tradycyjna”, „żołądkowa gorzka z miętą”, „żołądkowa gorzka z miodem”, 

wyprodukowanych przez Z.P. „Polmos Lublin”, „Stock Polska” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 

20-402 Lublin wartości łącznej 751,17 zł, dla których na opakowaniach (etykietach, 

nakrętkach) zamieszczono nazwę rodzajową „wódka”.  Dla:  
 

 7 sztuk „żołądkowej gorzkiej tradycyjnej” o objętości 500 ml oznaczonej numerem 

partii „330314209” w cenie 21,49 zł i 10 sztuk „żołądkowej gorzkiej z miętą”             

o objętości 500 ml oznaczonej numerem partii „329314212” w cenie 21,49 zł, 

wartości łącznej 365,33 zł nazwę rodzajową „wódka” zamieszczono na nakrętce oraz 

na przedniej etykiecie pod nalepkami z informacją „odkryj wyjątkową recepturę” (po 

ich zdjęciu pojawiał się napis „wódka żołądkowa gorzka”); 
 

 1 sztuki „żołądkowej gorzkiej z miętą” o objętości 700 ml oznaczonej numerem partii 

„326304105” w cenie 29,89 zł, 2 sztuk „żołądkowej gorzkiej z miętą” o objętości 700 

ml oznaczonej numerem partii „326304103” w cenie 29,89 zł, 1 sztuki „żołądkowej 

gorzkiej z miętą” o objętości 700 ml oznaczonej numerem partii „294303212” w cenie  

29,89 zł, 1 sztuki „żołądkowej gorzkiej z miętą” o objętości 700 ml oznaczonej 

numerem partii „314304317” w cenie 29,89 zł, 1 sztuki „żołądkowej gorzkiej z miętą” 

o objętości 500 ml oznaczonej numerem partii „326311323” w cenie 21,49 zł, 1 sztuki 

„żołądkowej gorzkiej z miętą” o objętości 500 ml oznaczonej numerem partii 

„313314323” w cenie 21,49 zł, 9 sztuk „żołądkowej gorzkiej z miodem” o objętości 

500 ml oznaczonej numerem partii „342314322” w cenie 21,49 zł, wartości łącznej 

385,84 zł nazwę wódka zamieszczono na etykiecie, kontretykiecie i nakrętce. 
 

Oględziny opakowań jednostkowych wykazały, że przedmiotowe napoje 

spirytusowe zawierały 36% obj. alkoholu, zatem zastosowanie dla nich nazwy rodzajowej 

„wódka” było bezzasadne i naruszało postanowienia ust. 15 lit. b załącznika II 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 

2008r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń 

geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 

1576/89 (Dz. U. WE L 39 z 13.2.2008, str.16 ze zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 

110/2008”. Wyżej wymieniony przepis stanowi, że minimalna objętościowa moc alkoholu 

w wódce wynosi 37,5 %. 
 

Powyższe nieprawidłowości zostały udokumentowane w protokole kontroli 

(numer akt ŻG.8361.255.2014), zestawieniu artykułów żywnościowych skontrolowanych pod 

względem oznakowania oraz na zdjęciach zrobionych w trakcie kontroli. 
 

Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji 

Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.) pismem numer ŻG.8361.255.2014 z dnia                     

27 października 2014 r. Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej                                      

o stwierdzonych nieprawidłowościach poinformował producenta - Z.P. „Polmos Lublin”, 
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„Stock Polska” Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin i jednocześnie wniósł o podjęcie 

działań zmierzających do wycofania z obrotu napojów spirytusowych oznaczonych 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami. O fakcie tym powiadomiony został również 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Lublinie 

(pismo numer ŻG.8361.255.2014 z dnia 27 października 2014 r.).  
 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne producent poinformował (pismo z dnia 

10.11.2014 r.), iż z końcem 2013 roku zmienił oznakowanie opakowań produktów 

„Żołądkowa Gorzka” o mocy objętościowej 36% alkoholu we wszystkich pojemnościach oraz 

wersjach smakowych w całości eliminując z nich oznaczenia „wódka”, czy też „vodka”, 

zaprzestał również wprowadzania na rynek wcześniej wyprodukowanych partii produktów, 

których oznakowanie zawierało nieprawidłową nazwę. Odnośnie partii zakwestionowanych   

w sklepie „E. Leclerc” zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Inflanckiej 45, należącym do 

„Łódźdis” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, producent poinformował, że zakwestionowane 

produkty zostały wycofane z obrotu i wymienione na opakowania nieoznakowane nazwą 

„wódka”. 
 

W związku z wprowadzeniem do obrotu środków spożywczych 

nieodpowiadających jakości handlowej w dniu 30 stycznia 2015 r. zostało wszczęte                         

z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kontrolowanemu 

przedsiębiorcy kary pieniężnej wynikającej z art. 40 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  21 grudnia  

o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669, ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą o jakości”. Strona została poinformowana o wszczęciu postępowania               

z urzędu oraz o przysługującym prawie do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia 

się co do zebranych dowodów i materiałów. Jednocześnie poproszono stronę o przesłanie 

informacji na temat wielkości obrotu za rok 2014. Przedmiotowe pismo zostało odebrane 

przez stronę w dniu 02 lutego 2015 r. 
 

 W dniach 11 lutego 2015 r. i 17 lutego 2015 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Inspekcji Handlowej w Łodzi wpłynęły pisma, w których strona podała wielkość obrotu za 

rok 2014. Jednocześnie spółka wniosła o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub 

ewentualne wymierzenie jej w najniższej możliwej wysokości gdyż: 
 

 wina za bezzasadne zastosowanie nazwy rodzajowej „wódka” dla napojów 

spirytusowych o zawartości 36 % obj. alkoholu leży po stronie producenta, a ze względu 

na długoletnią prawidłową współpracę z producentem spółka nie przypuszczała, że 

towary mogą być błędnie oznakowane,  
 

 zakwestionowane produkty zostały niezwłocznie wycofane ze sprzedaży, 

 

 spółka w żadnej mierze celowo i umyślnie nie naruszyła powołanych w zawiadomieniu 

przepisów, a stwierdzone uchybienie wynikało jedynie z incydentalnego niedopatrzenia, 

które zostało niezwłocznie skorygowane. 
 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po zapoznaniu się z treścią 

przedmiotowych pism, przeanalizowaniu materiałów z kontroli stwierdził, że kontrolowany 

przedsiębiorca naruszył przepisy o jakości handlowej. Obowiązkiem strony, jako podmiotu 

prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, jest zapewnienie zgodności żywności                  
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z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla jej działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. Przepisy jednoznacznie wskazują, że obowiązek zapewnienie 

zgodności żywności z wymogami prawa żywnościowego spoczywa na każdym podmiocie 

prowadzącym przedsiębiorstwo spożywcze, także na etapie handlu hurtowego i detalicznego, 

a więc i na stronie (por. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 

2006 r. w sprawie C-315/05 (Dz. U. C 331 z 30.12.2006 r. s. 14). Działanie w zaufaniu do 

producenta nie zwalnia zatem strony z odpowiedzialności, gdyż w sytuacji, gdy niezgodność 

powstała na wcześniejszym etapie obrotu (w tym na etapie produkcji) powinna być 

wyeliminowana w dalszych jego ogniwach. Strona jednak, wbrew obowiązkowi 

wynikającemu z przepisów prawa żywnościowego, na własne ryzyko nie podejmowała 

żadnych działań w zakresie kontroli prawidłowości oznakowania przedmiotowych napojów 

spirytusowych i wprowadziła do obrotu wyroby nieodpowiadające jakości handlowej. Art. 

40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości wprowadza mechanizm polegający na tym, że każdy                      

w stosunku do kogo zostanie spełniona przesłanka wprowadzenia do obrotu artykułów rolno – 

spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej podlega karze określonej w tym 

przepisie. Już samo stwierdzenie – udowodnienie faktu wprowadzenia do obrotu artykułów 

rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej powoduje konieczność 

nałożenia stosownej kary (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

z dnia 04 sierpnia 2010 r. sygn. VI SA/Wa894/10). Strona wprowadziła do obrotu napoje 

alkoholowe, dla których podano nazwę rodzajową niezgodną z wymogami rozporządzenia 

110/2008, tym samym naruszyła przepisy o jakości handlowej. Podjęte przez stronę działania 

naprawcze są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej za czyn określony  

w wyżej wymienionym przepisie. O zajętym stanowisku Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej powiadomił stronę pismem numer ŻG.8361.255.2014 z dnia 20 lutego 

2015 r. 
  

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ustalił                              

i stwierdził. 
 

Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.  ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności                  

i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002 

r. ze zm.) podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze i podmioty działające na 

rynku pasz zapewniają na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji                    

w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz                              

z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie 

przestrzegania tych wymogów. 
 

Ustawa o jakości stanowi w art. 4 ust. 1, że wprowadzane do obrotu artykuły 

rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli                              

w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania oraz dodatkowe 

wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez 

producenta.  
 

Jak wynika z przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości przez jakość handlową 

należy rozumieć cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości 
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organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii 

produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, 

opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, 

weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. 
 

Załącznik II zatytułowany „Napoje spirytusowe” rozporządzenia 110/2008 w ust. 

15 lit. b wskazuje, że  minimalna objętościowa moc alkoholu w wódce wynosi 37,5 %. 
 

Stwierdzone, w toku kontroli przeprowadzonej w hipermarkecie „E. Leclerc” 

zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Inflanckiej 45, należącym do „Łódźdis” Sp. z o.o.                 

z siedzibą w Łodzi, nieprawidłowości jednoznacznie wskazują, że dziewięć partii napojów 

spirytusowych o zawartości 36% obj. alkoholu, zostało wprowadzone do obrotu                      

z naruszeniem obowiązujących przepisów rozporządzenia 110/2008 z uwagi na zastosowanie 

nazwy rodzajowej „wódka” dla napojów nie spełniających tych wymagań. Należy tu 

podkreślić, że strona mogła, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyeliminować tę 

nieprawidłowość poprzez dokonanie oceny prawidłowości oznakowania wprowadzanych do 

obrotu artykułów rolno-spożywczych, lecz tego nie uczyniła, tym samym nie dopełniła 

obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych produktów z wymogami powszechnie 

obowiązującego europejskiego prawa żywnościowego. Ustalenia kontroli jednoznacznie 

wskazują, że strona, jako podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze nie zastosowała 

się do obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa żywnościowego w zakresie jakości 

handlowej, a zatem była również odpowiedzialna za nieprzestrzeganie tych przepisów. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej 

uznał, iż kontrolowany przedsiębiorca był odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu           

(w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy o jakości) napojów alkoholowych nieodpowiadających 

jakości handlowej. Na skutek przeprowadzonego postępowania, po uwzględnieniu kryteriów 

wynikających z art. 40a ust. 5 ustawy o jakości (stopień szkodliwości czynu, stopień 

zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku 

artykułów rolno – spożywczych i wielkość jego obrotów), Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej wydał decyzję o wymierzeniu temu przedsiębiorcy kary pieniężnej. 

Wykonując dyspozycję art. 40a ust. 5 ustawy o jakości Łódzki Wojewódzki Inspektor 

Inspekcji Handlowej oceniając: 
 

1. stopień szkodliwości czynu polegającego na wprowadzeniu do obrotu napojów 

alkoholowych nieodpowiadających jakości handlowej stwierdził, że zastosowanie nazwy 

„wódka” dla napojów spirytusowych nie spełniających tych wymagań naruszało interesy 

konsumentów, ponieważ byli oni wprowadzani w błąd co do nazwy i właściwości środka 

spożywczego; 
 

2. stopień zawinienia uwzględnił fakt, że stwierdzona nieprawidłowość powstała na etapie 

produkcji (z winy producenta), lecz jednocześnie stwierdził, że zapobieżenie tej 

nieprawidłowości leżało w możliwościach strony i przy odrobinie staranności, bez 

znacznych nakładów pracy i kosztów mogło być wyeliminowane na etapie przyjęcia 

towaru do sklepu lub wykładania go do sprzedaży. Strona jednak zaufała producentowi     

i nie zweryfikowała oznakowania sprzedawanych wyrobów, co skutkowało 

wprowadzeniem do obrotu produktów nieodpowiadających jakości handlowej, a jako 
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profesjonalista działająca na rynku spożywczym od wielu lat, prowadząca hipermarket    

w ramach znanej sieci „E. Leclerc”, powinna zapewnić zgodność żywności z wymogami 

prawa żywnościowego właściwymi dla jego działalności i kontrolować przestrzeganie 

tych wymogów; 
 

3. zakres naruszenia uznał, że zastosowanie nazwy „wódka” dla wyrobów 

niespełniających tych wymagań narusza przepisy (ust. 15 lit. b załącznik II 

rozporządzenia 110/2008) w zakresie oznakowania istotne również z punktu widzenia 

interesów i praw konsumentów, tym bardziej że nazwa wyrobu jest jednym z głównych 

elementów oznakowania. Nierzetelne informowanie w oznakowaniu produktów o ich 

nazwie stanowi niedopełnienie obowiązku zapewnienia zgodności oferowanych 

produktów z wymogami europejskiego prawa żywnościowego; 
 

4. dotychczasową działalność przedsiębiorcy wziął pod uwagę, że kontrolowany 

przedsiębiorca w okresie ostatnich 24 miesięcy po raz trzeci naruszył przepisy ustawy  

o jakości (jak wynika z dokumentacji zgromadzonej przez Wojewódzki Inspektorat 

Inspekcji Handlowej w Łodzi strona wcześniej wprowadziła do obrotu przetwory mięsne 

i rybę mrożoną glazurowaną nieodpowiadające jakości handlowej); 
 

5. wielkość obrotu wziął pod uwagę przesłaną przez stronę informację na temat wielkości 

osiągniętych w 2014 r. obrotów i zakwalifikował, zgodnie z art. 106 ustawy z dnia                       

02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze 

zm.), do grupy średnich przedsiębiorców. 
 

W oparciu o powyższe ustalenia faktyczne i prawne dokonane w toku 

postępowania, a w szczególności o ustalenia odnoszące się do pięciu kryteriów wskazanych  

w art. 40a ust. 5 ustawy o jakości oraz ustalenia wynikające z treści art. 40 a ust. 1 pkt 3 

ustawy o jakości, stanowiącego, iż kto wprowadza do obrotu artykuły rolno spożywcze 

nieodpowiadające jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej 

wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez 

wprowadzenie tych artykułów do obrotu (w tym przypadku … zł), lecz nie mniejszej niż 

500,00 zł a także z treści art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności                         

i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. 

ze zm.) ustalającego normę, iż kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa 

żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, Łódzki Wojewódzki 

Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji i wymierzył karę w wysokości  

1.000,00 zł. 
 

Pouczenie: 
 

1. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kpa, art. 129 § 1 i 2 kpa stronie postępowania służy odwołanie od 

niniejszej decyzji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie                    

(00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 1). Odwołanie należy wnieść za 

pośrednictwem Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (90 – 730 Łódź, 

ul. Gdańska 38) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
 

2. Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości strona jest zobowiązana uiścić należność 

pieniężną w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji 
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Handlowej w Łodzi, ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź, nr 91101013710007652231000000  

NBP O/Okręgowy w Łodzi lub w kasie tego Inspektoratu (pok. 11) w dniach 

urzędowania w godz. 7
30

 – 9
30   

i 13
30 

– 14
30 

(poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz                

w godz. 8
00

 – 10
00 

i 14
00 

– 15
00 

(wtorek) w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała 

się ostateczna.  
 

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).  
 

 

                                                                                        Łódzki Wojewódzki Inspektor  

                                                                                             Inspekcji Handlowej  

                                                                                             Marek Jacek Michalak 
 

........................................................................ 

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis) 

 

Otrzymują: 
 

1.  „Łódźdis” Sp. z o.o. 
                              

       ul. Inflancka 45  

 91-852 Łódź  
 

2.        a/a  

 


