ZARZĄDZENIE NR BM.0050.61.2016
BURMISTRZA MIASTA PSZÓW
z dnia 11 kwietnia 2016 r.
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Miasta Pszów
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
tekst jednolity) i art. 18 ust. 8 i art.18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)
Burmistrz Miasta Pszów zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Przeprowadzić na terenie Miasta Pszów kontrole, których celem jest ustalenie przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Kontrole będą przeprowadzane zgodnie z harmonogramem kontroli zawierającym termin i wykaz punktów
wyznaczonych do kontroli, sporządzanym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie po wcześniejszym ustaleniu go na posiedzeniu Komisji.
4. Harmonogram kontroli zatwierdza Burmistrz Miasta Pszów.
5. Zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Pszów harmonogram planowanej kontroli punktów sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Miasta Pszów podaje się do publicznej wiadomości.
6. Burmistrz Miasta Pszów może zlecić przeprowadzenie kontroli również poza harmonogramem, o którym
mowa w ust 3.
§ 2. 1. Kontrola przeprowadzana będzie przez komisje składające się z co najmniej 3 osób - członków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie.
2. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1 jest
Burmistrza Miasta Pszów, zgodne ze wzorem określonym w złączniku nr 2 do zarządzenia.

wydawane przez

3. Członkowie komisji przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swojego składu przewodniczącego.
4. Z każdej kontroli sporządza się protokół według wzoru określonego w załączniku nr 3 do zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie.
§ 4. Traci moc: Zarządzenie Nr 0151/15/2009 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 17.02.2009 w sprawie: kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Pszów
Katarzyna Sawicka-Mucha
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1
BM.0050.61.2016 Burmistrza Miasta
Pszów dnia 11.04. 2016 r.

Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych

1) Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Pszów
2) Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta członkowie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie
3)

Kontrola może być prowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych podmiotów- dokonujących
czynności w zakresie określonych prawem.

4)

Kontrole prowadzone są według harmonogramu kontroli ustalonego przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Pszowie zatwierdzonej przez
Burmistrza Miasta Pszów.

5)

Zgodnie żart. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z
2013r., poz. 672 z późn. zm.) organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nic później niż przed upływem 30 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

6)

Zakres kontroli obejmuje:
Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Pszów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015
poz.1286 z póź. zm..) poprzez ustalenie:
1)

przestrzegania warunków i zasad prowadzenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych
w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 z późn.zm.).

2)

przestrzegania zasad usytuowania na terenie Miasta Pszów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz

określenia warunków sprzedaży tych napojów określonych w Uchwale roku nr XXIX /193/97 z dnia
05.07.1997 i Uchwale nr XXXVII/262/2001 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 31 sierpnia 2001 roku w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta
Pszów.
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Załącznik nr 2
Do Zarządzenia nr BM.0050.61.2016
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 11.04.2016r.

..............................................
( pieczęć)

L.dz. ..................

UPOWAŻNIENIE NR .................

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

UPOWAŻNIAM
1. Panią/Pana ......................................................DO..............................., ..............................
( imię i nazwisko)

( seria i nr DO)

( nr legitymacji służbowej)

2. Panią/Pana ......................................................DO................................, .............................
( imię i nazwisko)

( seria i nr DO)

( nr legitymacji służbowej)

3. Panią/Pana ......................................................DO................................, .............................
( imię i nazwisko)

( seria i nr DO)

( nr legitymacji służbowej)

do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Pszów udzielanych na podstawie ustawy z
dnia 26 października1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 ), zgodnie z harmonogramem kontroli/poza
harmonogramem kontroli
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w

...........................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko przedsiębiorcy - nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

ZAKRES KONTROLI:
Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Miasta Pszów określonych w przepisach powszechnie
obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1286) oraz prawa miejscowego.

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniu …………………..

Pszów, dnia ...........................................

........................................................
(pieczątka i podpis zlecającego kontrolę
Burmistrza Miasta Pszów )
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Załącznik nr 3
Do Zarządzenia
NrBM.0050.61.2016
Burmistrza Miasta Pszów
z dnia 11.04.2016 r

PROTOKÓŁ KONTROLI PUNKTU SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
przeprowadzonej w dniu .................................... w .....................................................................
........................................................................................................................................................
na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowywaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) oraz
upoważnienia Burmistrza Miasta Pszów nr ...............................................
z dnia ......................................................... do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej /
zakładzie gastronomicznym prowadzonej/ ym
przez
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Osoby prowadzące kontrolę:

1. ..................................................................

……………………………………………..

2. ..................................................................

……………………………………………..

3. ..................................................................

……………………………………………..

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:
1/ Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
- posiadanie zezwolenia .................................................................................................................
- wniesienie opłaty .........................................................................................................................
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- zaopatrywanie się u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową
napojów alkoholowych (przedsiębiorca zobowiązany jest okazać odpowiednie faktury)
........................................................................................................................................................
- posiadanie tytułu prawnego do lokalu
........................................................................................................................................................
- prowadzenie sprzedaży zgodnie z posiadanym zezwoleniem
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2/ Inne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone w ustawie

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- rodzaj sklepu: branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoisko ze sprzedażą
alkoholu w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni powyżej 200 m2
powierzchni sprzedażowej, pozostałe placówki samoobsługowe, inne placówki handlowe w
których sprzedawca prowadzi bezpośrednia sprzedaż napojów alkoholowych .
- sprzedaż bezpośrednia prowadzona przez sprzedawcę :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

3/ Zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
- przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
- przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw.............................................................
........................................................................................................................................................
- przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży /dotyczy sklepów/ oraz
w najbliższej okolicy punktu sprzedaży
........................................................................................................................................................
………............................................................................................................................................
- wprowadzanie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z legalnych źródeł
……………………………………………………………………………………………………
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- przedstawienie prawidłowych danych w oświadczeniu, o których mowa w art. 111 ust 4 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1286)

…………………………………………………………………………………………………..
4/ Reklama i promocja napojów alkoholowych /reklama i promocja napojów alkoholowych
może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w art. 13¹ ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1286)
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5/ Informacje dla klientów:
- informacja o szkodliwości spożywania alkoholu /obowiązkowe/............................................
- informacja o zakazie sprzedaży osobom nieletnim .................................................................
- informacja o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym ...........................................................
- zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw .........................................
- zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki ..........................................
- godzinach otwarcia placówki handlowej ................................................................................
- posiadaniu odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .........................
6/ Inne uwagi i spostrzeżenia /np. powiadamianie policji o przypadkach zakłócania porządku
publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu/:
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony przy dokonywaniu kontroli:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Uwagi i zalecenia kontrolujących:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym.
Przeprowadzający kontrolę:
1)................................................................

2).................................................................

3)………………………………………….

data, podpis i pieczęć
........................................................
Przedsiębiorcy lub upoważnionej osoby
obecnej w trakcie kontroli
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