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Tel. wew.: 766, 767.
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Tel. wew.: 770, 771, 772, 773.
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Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków

Ko³o Powiatowe
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ul. Krakowska 16
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Rozpocz¹³ siê okres wakacji,
czas wiêkszego relaksu, beztroski.
Okres ten sprzyja wyjazdom oraz
wydawaniu pieniêdzy. Bêd¹c poza
granicami kraju mamy czêsto mo¿li-
wo�æ dokonania tañszych zakupów
okre�lonych towarów. Jako konsu-
menci mamy te same prawa na te-
renie ca³ej Unii Europejskiej i
warto kupowaæ towary za granic¹
gdy cena jest atrakcyjna.

W przypadku wadliwo�ci towa-
ru zawsze mamy prawo z³o¿yæ re-
klamacjê. Na poziomie europejskim
kwestie sprzeda¿y i reklamacji regu-
luje: Dyrektywa 1999/44/EC z 25
maja 1999 r. w sprawie niektórych
aspektów sprzeda¿y towarów kon-
sumpcyjnych i zwi¹zanych z tym
gwarancji (Dz.U.UE.L.99.171.12).
Nale¿y podkre�liæ, ¿e dokument ten
wyznacza minimalne standardy
ochrony, ale w praktyce konsument
nie mo¿e powo³aæ siê tylko na tê
Dyrektywê podczas dochodzenia
roszczeñ. Poszczególne pañstwa
cz³onkowskie mog¹ ustanowiæ wy-
¿szy poziom ochrony konsumenta
poprzez wyznaczenie surowszych
wymogów w stosunku do przedsiê-
biorców ni¿ poziom zapewniony w
Dyrektywie, dlatego konieczne mo¿e
okazaæ siê wskazanie przepisów kra-
jowych obowi¹zuj¹cych w danej sy-
tuacji. W Polsce uprawnienia konsu-
mentów w tej sferze reguluje Ustawa
z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegól-
nych warunkach sprzeda¿y konsu-
menckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U.02.141.1176 z
pó�niejszymi zmianami). Dyrekty-
wa 1999/44/EC dotyczy umów za-
wieranych miêdzy konsumentami a
przedsiêbiorcami. Konsumentem
mo¿e byæ tylko osoba fizyczna, któ-
ra dzia³a w celu niezwi¹zanym z han-
dlem, przedsiêbiorstwem lub zawo-
dem. Przyk³adowo, gdy w imieniu
naszego pracodawcy kupujemy dru-
karkê, która bêdzie wadliwa, to nie
mo¿na jej reklamowaæ wskazuj¹c
na uprawnienia konsumenckie. Je�li
dokonujemy zaplanowanego wcze-
�niej zakupu, warto porównaæ ceny i
warunki sprzeda¿y w ró¿nych kra-
jach i punktach sprzeda¿y. Mog¹ siê
one zasadniczo ró¿niæ pomiêdzy po-
szczególnymi pañstwami, a nawet
ró¿nymi sklepami w jednym kraju.

Obecnie porównanie cen towa-
rów w ró¿nych krajach jest nieco
³atwiejsze, poniewa¿ wiêkszo�æ
pañstw cz³onkowskich Unii Europej-
skiej posiada wspóln¹ walutê euro.
Jednak dla Polaków wi¹¿e siê to z
przeliczeniem warto�ci produktu
na z³otówki i uwzglêdnieniem ró¿niæ
kursowych. Podczas zakupów za
granic¹ w szczególno�ci musimy
zwracaæ uwagê na ostateczn¹ cenê
towaru, np. cena towaru mo¿e zale-
¿eæ równie¿ od metody p³atno�ci.
Warto dowiedzieæ siê w takim wy-
padku, ile bêdzie kosztowa³ nas prze-
lew miêdzynarodowy. W momencie
zakupu trzeba wyja�niæ, czy mo¿li-
we jest dostarczenie przez sprzedaw-
cê towaru do miejsca docelowego, np.
do innego kraju. Wtedy tak¿e nale¿y

ustaliæ cenê transportu, opakowania,
ubezpieczenia transportu, wysoko�æ
podatków i warunki p³atno�ci (przed
czy po dostawie, sposób p³atno�ci).
Ustalenia te powinny byæ uwzglêd-
nione na rachunku czy potwierdze-
niu zawarcia umowy/z³o¿enia zamó-
wienia. Bez dodatkowych op³at po-
winni�my w momencie zakupu otrzy-
maæ podstawowe dokumenty: para-
gon lub fakturê, instrukcje monta¿u i
obs³ugi, ewentualnie gwarancjê.

Co w przypadku gdy oka¿e siê,
i¿ towar jest wadliwy? W pierwszej
kolejno�ci odpowiedzialno�æ za wa-
dliwy towar ponosi sprzedawca. Jest
on zobowi¹zany do zapoznania siê z
naszymi roszczeniami. Ze wzglêdu
na odleg³o�æ kontakt ze sprzedawc¹
maj¹cym siedzibê za granic¹ jest
utrudniony. Jednak musimy powia-
domiæ sprzedawcê o zaistnia³ej sytu-
acji, aby mia³ szansê podj¹æ w³a�ci-
we kroki. Czasami przedsiêbiorca z
siedzib¹ za granic¹ mo¿e skierowaæ
nas do firmy w Polsce, z któr¹ wspó³-
pracuje. Je�li realizujemy nasze pra-
wa na podstawie gwarancji, to nale-
¿y sprawdziæ, kto jest gwarantem w
tym konkretnym przypadku. Wiêk-
szo�æ gwarancji jest wystawiana
przez producentów towarów. Wte-
dy trzeba zg³osiæ reklamacjê u gwa-
ranta, czyli w serwisie sprzedawcy
podmiotu wskazanego w tre�ci gwa-
rancji. Niezale¿nie od tej mo¿liwo-
�ci, w dalszym ci¹gu sprzedawca jest
zobowi¹zany do udzielenia nam po-
mocy. W celach dowodowych powin-
ni�my zg³aszaæ wadliwo�æ towaru na
pi�mie, za potwierdzeniem ze stro-
ny przedsiêbiorcy. Reklamuj¹c wa-
dliwy towar, mo¿emy wybraæ pod-
stawê prawn¹ naszych roszczeñ: na
podstawie tzw. niezgodno�ci towaru
z umow¹ oraz na podstawie gwaran-
cji. Wybór ten powinien byæ dokona-
ny po dok³adnej analizie kilku kwe-
stii: dostêpnych sposobów usuniê-
cia wady, kosztów naprawy i dostar-
czenia towaru do serwisu, terminów
rozpatrzenia reklamacji oraz czasu
realizacji naszych roszczeñ.
W zwi¹zku z zakupem towaru za
granic¹ szczególnego znaczenia nabie-
ra ka¿dy z tych aspektów reklama-
cji.

Przyk³adowo, gwarancja mo¿e
wskazywaæ, ¿e towar zakupiony w
Hiszpanii mo¿na oddaæ do naprawy
np. w Polsce w ka¿dym autoryzowa-
nym serwisie danej marki. Natomiast
w przypadku reklamacji na postawie
niezgodno�ci towaru z umow¹ trze-
ba przes³aæ produkt do sprzedawcy
do Hiszpanii i oczekiwaæ na naprawê
oraz ponowne dostarczenie towaru
do Polski. Czego mo¿e ¿¹daæ konsu-
ment? W pierwszej kolejno�ci kon-
sument mo¿e ¿¹daæ: naprawy towa-
ru albo wymiany na nowy egzem-
plarz. Zgodnie z Dyrektyw¹ 1999/
44/EC naprawa albo wymiana powin-
na zostaæ dokonana w rozs¹dnym
czasie i nie powinna powodowaæ
istotnej niedogodno�ci dla konsumen-
ta, z uwzglêdnieniem charakteru to-
warów i celów zakupu. W praktyce
kolejne naprawy tego samego towaru

nie zawsze maj¹ sens, poniewa¿ to-
war czê�ciej jest w serwisie ni¿ jest
u¿ywany przez konsumenta. Wów-
czas uzasadnione bêdzie ¿¹danie od
sprzedawcy wymiany wadliwego
sprzêtu na nowy, wolny od wad. Gdy
nie mo¿na odpowiednio naprawiæ
albo wymieniæ towaru, wówczas kon-
sument ma prawo do: stosownej ob-
ni¿ki ceny lub odst¹pienia od umo-
wy.

Wybieraj¹c jedno z tych ¿¹dañ,
nale¿y pamiêtaæ, ¿e od umowy mo¿-
na odst¹piæ jedynie wówczas, gdy
niezgodno�æ towaru konsumpcyj-
nego z umow¹ jest istotna. W przy-
padku, gdy ujawniona usterka nie ma
takiego charakteru, wówczas przys³u-
guje konsumentowi jedynie stosow-
ne obni¿enia ceny. Kupuj¹c towar w
promocji albo na wyprzeda¿y kon-
sument ma takie same prawo do re-
klamacji jak podczas zwyk³ych za-
kupów.

Nie mo¿emy reklamowaæ towa-
ru ze wzglêdu na wadê, która by³a
przyczyn¹ obni¿enia ceny produk-
tu. Zatem kupuj¹c kurtkê, która nie
ma kilku guzików i z tego powodu
jest tañsza musimy liczyæ siê z fak-
tem, ¿e reklamacja wadliwego zapiê-
cia kurtki nie zostanie uznana. Nato-
miast, je�li okaza³oby siê, ¿e ta kurt-
ka np. barwi ubrania i skórê, mamy
pe³ne prawo j¹ reklamowaæ. Sprze-
dawca odpowiada za niezgodno�æ to-
waru z umow¹, która istnia³a w mo-
mencie dostawy/zakupu towaru i
ujawni³a siê w ci¹gu 2 lat od dnia do-
stawy. Wyj¹tkowo odpowiedzialno�æ
sprzedawcy za rzeczy u¿ywane mo¿e
byæ ograniczona do 1 roku. Na takie
ograniczenie potrzebna jest jednak
zgoda konsumenta. Je�li dochodzimy
swoich praw na podstawie gwaran-
cji, to musimy sprawdziæ w dokumen-

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

Konsument w kraju i zagranic¹
� jakie ma prawa?

cie gwarancyjnym okres jej wa¿no-
�ci. Gwarant móg³ ustaliæ dowolnie
d³ugi termin, w którym ponosi odpo-
wiedzialno�æ za produkt. Niektóre
pañstwa cz³onkowskie, jak Polska,
wprowadzi³y przepis, i¿ w celu sko-
rzystania ze swojego prawa do rekla-
macji musimy powiadomiæ sprze-
dawcê o wadzie w okresie dwóch mie-
siêcy od daty, kiedy odkryli�my brak
zgodno�ci towaru z umow¹. Kolej-
nym wi¹¿¹cym strony terminem jest
pó³roczny okres, kiedy istnieje do-
mniemanie, ¿e wada wystêpowa³a ju¿
w momencie zakupu. Pó�niej to kon-
sument musi udowodniæ, ¿e wada
mia³a charakter wady fabrycznej i nie
jest wynikiem nieprawid³owego u¿yt-
kowania. Zgodnie z polsk¹ ustaw¹
sprzedawca, który otrzyma³ od ku-
puj¹cego zg³oszenie reklamacyjne z
okre�lonymi ¿¹daniami musi ustosun-
kowaæ siê do roszczeñ w terminie
czternastu dni, inaczej innym wypad-
ku uwa¿a siê, ¿e uzna³ je za uzasad-
nione. Natomiast nie jest �ci�le okre-
�lony termin realizacji roszczeñ kon-
sumenta. Reklamacja powinna byæ
za³atwiona w rozs¹dnym czasie, z
uwzglêdnieniem rodzaju towaru i celu
jego nabycia. Kolejnym kryterium jest
tak szybkie naprawienie rzeczy, by
nie nara¿aæ klienta na znaczne niedo-
godno�ci. Je¿eli mamy problem z re-
klamacj¹ towaru zakupionego na te-
renie kraju pomocy szukaæ mo¿emy
u Powiatowego Rzecznika konsu-
mentów natomiast je�li problem do-
tyczy towaru zakupionego na tere-
nie Unii Europejskiej mo¿emy zwró-
ciæ siê o pomoc do Europejskiego
Centrum Konsumenckiego, która ma
równie¿ swoj¹ siedzibê w Polsce.

Ma³gorzata P³aszczyk

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacjê inwestycji drogowej

Dzia³aj¹c na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193, poz.1194 z pó�n. zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postêpowania administracyjnego
(j.t. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z pó�n. zm.), oraz art. 72 ust. 6 ustawy
z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udostêpnianiu informacji o �rodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie �rodowiska oraz ocenach od-
dzia³ywania na �rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z pó�n. zm.),

podajê do publicznej wiadomo�ci,

¿e w dniu 14 czerwca 2010r. zosta³a wydana na rzecz Gminy Ujazd
decyzja administracyjna Nr 4/10 o zezwoleniu na realizacjê inwestycji
drogowej pn. budowa drogi gminnej nr 105776 O - ul. Europejska, na
dzia³kach nr: 456/1, 455/1, 447/3, 501/1, 446/3, 614/2, 445/3, 442/3, 439/8,
439/4, obrêb Sieroniowice, gm. Ujazd.

Decyzji zosta³ nadany rygor natychmiastowej wykonalno�ci.
W terminie 28 dni od daty ukazania siê niniejszego obwieszczenie zaintere-
sowane strony mog¹ w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich -
Wydzia³ Architektoniczno�Budowlany ul. Jordanowska 2, II piêtro, pokój
nr 211 (w godzinach pn. 800÷1600, wt.-pt. 730÷1530) zapoznaæ siê z tre�ci¹
decyzji.Obwieszczenie wywiesza siê na okres od 16 czerwca 2010r. do 13
lipca 2010r.
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