
WYNIKI KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OBROTU AKUMULATORAMI SAMOCHODOWYMI 
I BATERIAMI


W 2014r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie przeprowadził 24 kontrole 
w tym 3 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową, 20 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną i 1 przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie wymiany zużytych baterii. Celem kontroli było sprawdzenie stopnia wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666 z poźn. zm.).

Kontrolą objęto 66 partii akumulatorów samochodowych i 33 partii baterii oraz 10 partii sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, w którym zamontowane zostały baterie. Ponadto laboratoryjnie zbadano próbki z 8 partii baterii jednoogniwowych typu AA i AAA, nie stwierdzając obecności rtęci, kadmu i ołowiu w ilościach przekraczających dopuszczalne stężenie.

USTALENIA KONTROLI.

Nieprawidłowości stwierdzono w toku 4 kontroli i dotyczyły one w 2 przypadkach braku oznaczenia ceną akumulatorów przeznaczonych do sprzedaży i w pozostałych 2 przypadkach braku informacji , o:
	- warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o możliwości zwrotu  
       pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży,
	- punktach zbierania zużytych baterii i akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego baterie  
       lub akumulatory wymaganych zgodnie z art. 53 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r.
  o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr.79, poz. 666 ze zm.). 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie oznaczania oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów oraz przenośnych baterii i akumulatorów, w tym wprowadzonych do obrotu po 31 maja 2012 r., zaprojektowania i oznakowania sprzętu zasilanego bateriami, pobierania opłat depozytowych w sytuacji braku zwrotu zużytego akumulatora samochodowego przy nabyciu nowego oraz prowadzonej dokumentacji w tym zakresie, wymaganych obowiązków wobec przedsiębiorców detalicznych, hurtowych i świadczących usługi zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów. Nie stwierdzono także nieprawidłowości w zakresie legalności prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowości udzielanych gwarancji na akumulatory. 


WYKORZYSTANIE WYNIKÓW KONTROLI
    
     Za popełnienie wykroczeń:

     - z art. 89 pkt. 2 ww. ustawy, skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie osoby odpowiedzialnej,  
       natomiast w drugim przypadku odstąpiono od kierowania wniosku,
- z art. 137 § 1 kw ukarano sprawcę grzywną w drodze mandatu w wysokości 100,00 zł 
Ponadto w jednym przypadku umorzono postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług,
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