Wyniki kontroli

W 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawartymi w programie kontroli nr nr DIH-3.702.10.2021.AB z dnia 
08 lutego 2020 r. przeprowadził kontrole zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne. 
W ramach kontroli sprawdzeniem objęto 6 placówek (1 hurtownię, 5 sklepów detalicznych). 
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

USTALENIA KONTROLI:

Badaniem objęto 25 partii produktów przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz                   w mieszaninach do odnawiania pojazdów zaklasyfikowanych do kategorii A. 
Stwierdzono, że wszystkie objęte badaniem wyroby były wprowadzone zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz 
w mieszaninach do odnawiania pojazdów, tj. zawartość LZO nie przekraczała dopuszczalnych wartości, które zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
Objęte badaniem produkty posiadały etykiety zgodne z § 5 ww. rozporządzenia LZO, tj. etykiety zawierały informacje o produkcie, dopuszczalnej zawartości LZO, w g/l oraz maksymalnej zawartości LZO, w g/l. 
W toku 4 kontroli w celu sprawdzenia oznaczenia zawartości LZO pobrano do badań laboratoryjnych 
4 próbki produktów. Wyniki badań laboratoryjnych wszystkich 4 próbek wykazały zgodność 
z deklaracjami na opakowaniach. Ponadto w toku kontroli 4 przedsiębiorców dokonano sprawdzenia legalności prowadzonej działalności gospodarczej. W jednym przypadku stwierdzono, że zakres wykonywanej działalności był niezgodny z określonym w ewidencji, tj. zakres wykonywanej działalności wpisany do ewidencji CEIDG nie obejmował sprzedaży detalicznej jaka była faktycznie prowadzona tj. sprzedaży detalicznej farb, lakierów. W toku kontroli w drodze postępowania mandatowego przedsiębiorcę ukarano karą grzywny w kwocie 100,00 zł za popełnione wykroczenie z art. 60 '§ 2 KW. Przedsiębiorca dokonał stosownych zmian w ewidencji o czym poinformował Delegaturę w wyznaczonym w toku kontroli terminie. Pozostali przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodnie z zakresem określonym we wpisach do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
WYKORZYSTANIE USTALEŃ KONTROLI:

W wyniku ustaleń kontroli:
- Za popełnione wykroczenie z  art. 60 '§ 2 Kw. przedsiębiorcę ukarano karą grzywny w kwocie 100,00 zł 
w postaci mandatu karnego kredytowanego.
- Z wynikami badań laboratoryjnych zapoznano kontrolowanych przedsiębiorców przesyłając po jednym egzemplarzu sprawozdania z badań.
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