
Dz.U.03.31.258

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego
z umową

(Dz. U. z dnia 24 lutego 2003 r.)

Na  podstawie  art.  9  ust.  2  ustawy z  dnia  27  lipca  2002  r.  o  szczególnych warunkach  sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Kupujący traci  uprawnienia  z tytułu niezgodności  towaru  żywnościowego  z umową,  jeżeli  nie
zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później
niż:

1) w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu
art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409): 
a) oznakowanego  terminem  przydatności  do  spożycia  lub  datą  minimalnej  trwałości,  zgodnie  z

przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr
63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362), 

b) dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;
2) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego
luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
2. Zawiadomienie  o  stwierdzeniu  niezgodności  z  umową  powinno  nastąpić  nie  później  niż  przed

upływem daty minimalnej  trwałości  towaru lub terminu  jego przydatności do  spożycia. Warunek  ten nie
odnosi się do towarów wymienionych w ust. 1, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub
termin przydatności do spożycia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

______
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na

podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5). 


