
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI

PK-pdz- 0 6 4 I - 1 I 12 (vn. 12 (2) dec. I 82)

Warszawa 2012.12. ąb
ft t.

DECYZJAnT 16512012

Na podstawie art. 13 ust. I i3 oraz art. 14 ust. I ustawy z dnia 21 grudnia2000 r.

o jakości handlowej aĄkułów rolno-spozywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr I87, poz.

|577, Z poźtl,. zm.) po rozpatrzeniu wniosku P.P.U.H. WOSEBA Sp. z o.o.,

63-430 odolanów, Ul. Krotoszyńska 150, z dnia 2I lutego 20I2t. w sprawie

przyznania znaku jakości artykułowi rolno-spoŻywczemu o nazwie 
',DolnoŚląska

Mąka Krupczatka typ 500 * Mąka pszenna'', mając na uwadze postanowienię

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spozyvrczych z dnia

1 8 września 20 I2r. nr GI-BKJ -07 1(pdz)-7 0 l 12

przyznaję znak Poznaj Dobrą Zyw ność

artykułowi rolno- spo Żyw czemu pn'

DolnoŚląska Mąka Krupczatka fyp 500 - Mąka pszenna

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.I071, z poźn. zm)

odstąpiono od uzasadnienia decyzji, t}owięm uwzględnia ona w całoŚci żądanie strony.

Znak Poznaj Dobrą ŻywnośÓ przyznawany jest na okres 3 lat od dnia doręczenia

niniejszej decyzji.

Niniej sza decyzja jest ostateczna.



Na podstawie art. I27 s 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie

przysługuje prawo do wniesienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku

o ponowne tozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się w terminię 14 dni od dnia

doręczenia niniej szej decy z.ji.

Zgodńe z aft. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006

skarbowej (Dz. tJ. Nr 225, poz. 1635, z póŹn. zm.) oraz częściąI ust. 53

do tej ustawy, wniesiono opłatę skarbową w wysokoŚci 10 zł.

Otrzymuia:

1) Wnioskodawca

2) ala.

Do wiadomości:

Główny Inspektor Jakości
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r. o opłacie

załącznika
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DECYZJA nr 1.6612012

Na podstawie art. 13 ust. I i 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 2l grudnia 2000 r.

o jakości handlowej artykułów rolno_spozywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr I87, poz.

1577, z poŹn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku P.P.U.H. woSEBA Sp. z o.o.'

63-430 odolanów, Ul. Krotoszyńska 150, z dnia 2I lutego 20l2r. W sprawie

przyznania znaku jakoŚci artykułowi rolno-spoŻywczemu o nazwie ,,Dolnośląska

Mąka Wrocławska typ 500 - Mąka pszenna", mając na uvładze postanowienie

Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno * Spozywczych z dnia

1 8 września 20I2r. nr GI-BKJ -07 I(pdz)-1 I l 12

przy znaję znakPoznaj Dobrą Zywność

artykułowi rolno- spo Żyw czemu pn.

Dolnośląska Mąka Wrocławska typ 500 _ Mąka pszenna

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 s 4 ustawy z dnia 14 częrsnlca 1960 r. ustawy Kodęks

postępowania administracyjnego (Dz. lJ. z 2000 r. Nr 98, poz.I}7l, z poźn. zm)

odstąpiono od uzasadnienia decyzji' bbwiem uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Znak Pozną Dobrą Żywność przyznawany jest na okres 3 lat od dnia doręczenia

ninieiszej decyzji.

Niniej sza decyzja jest ostateczna.
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Na podstawie art. I27 s 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie

przysługuje prawo do wniesienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się w terminię 14 dni od dnia

doręczenia niniej szej decy zji.

Zgodniezart.1ust. l pkt 1lit. a iart.4 ustawy zdnia 16 listopada2006 r. o opłacie

skarbowei (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,zpóźn.zm.) oraz częściąI ust. 53 załącznlka

do tej ustawy, wniesiono opłatę skarbowąw wysokoŚci 10 zł.

Otrzvmuia:

1) Wnioskodawca

2) ala.

Do wiadomoŚci:

Główny Inspektor Jakości Ha ndlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
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