
ZARZĄDZENIE NR 4 /2017 

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy 

z dnia 03 stycznia 2017 r. 

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z poz. zm.), zarządzam 
co następuje: 

§ 1 

Kontrole będą prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Drzewicy w wybranych punktach prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§3 

Z przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia . 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Drzewicy . 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 
(pieczęć) 

UPOWAŻNIENIE NR .......... .... . 
z dnia ...................................... . 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) 

Upoważniam 

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

(imię, nazwisko, stanowisko l funkcja, nr dowodu osobistego) 

2. ·· ·· ···· ·· ···· · ···· ·· ·· · ··· ·········· ··· ·· ·· ····· ·· ···· ·· ····· ······ ······ · ···· ··· ····· ···· ·· ··· ·· ··· · ···· ···· ·· ·· ·· ·· ·· · 
(imię , nazwisko, stanowisko/ funkcja, nr dowodu osobistego) 

do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica na podstawie ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. ,poz. 487 z późn. 
zm.) 

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych objętych kontrolą: 

1 . ........ . ... .. . ...... ... ... .. .... .. . .. ... . .. ...... · . .. .................. . ............ ~ .. . · ..... ...... ......... ... ... .. . .. ...... . .... .. . 

(nazwa i adres przedsiębiorcy - nazwa i adres punktu sprzedaży) 

Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli: 

Zakres kontroli: 
Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie Gminy i Miasta Drzewica określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, a 
w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z póź . zm.) oraz prawa 
miejscowego. 

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego. stanowi załącznik do niniejszego 
upoważnienia. 

Drzewica , dnia 
(pieczątka i podpis) 



Załącznik Nr 2 

Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica. 

2. Kontrole organizowane są przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z udziałem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

3. Kontrole mogą być prowadzone we współpracy z Policją w Drzewicy oraz innym 

uprawnionym podmiotem. 

4. Kontrole prowadzone są według harmonogramu kontroli ustalanego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzewicy . 

5. Kontrole mają na celu ustalenie: 

- przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

- przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, 

- przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.· 

6. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

7. Po przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący przekazuje protokół kontroli punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych, Przewodniczącemu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
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Załącznik nr 3 

Protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

przeprowadzonej w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w ............. ............ .. .... ... ... .. ...... ... ... .. . ....... . . 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. Poz. 487 z póź. zm.) oraz 
upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy nr .... ....... ......... ... ...... .... ......... .... .... .. z 
dnia .... ... ..... .... .... ... .............. ....... .......... ..... ......... ......... . 
Do przeprowadzenia kontroli na okoliczność przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie .. .. ... ...... ....... ..... .. ...... .. .... .. ..... .. . 
prowadzonym przez ..... ... ............. .... .......... .... .... ... .... .... .. ... .. .. .................... ... .. ...... ...... ....... . 

Zespół kontrolujący: 

1 . ······ ······ · .. .... ..... .... ..... ... ... ........... .. ..... ....... . 

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

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

z udziałem strony: 

stwierdzono, co następuje: 

1) Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

- posiadanie zezwolenia ....... ... ... .. ... ..... .... .. .. ... ............... .... .... .. ..... ... ..... ... .. ... ... ..... .. .. ... ..... ... . 
- wniesienie opłaty ... ..... ...... .... ....... .... ... ... ..... ...... ... ............. ...... ..... .... ........ ........ .... ....... ... .... . 
- okazywanie zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za korzystanie -z zezwolenia przedsiębiorcom 
zaopatrującym dany punkt sprzedaży w alkohol ..... .. .... ...... .. ... .... .... .. ....................... ... .... .. .. .. . 
- 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 sklepach samoobsługowych o paw. 200m2 powierzchni sprzedażowej, 
pozostałe sklepy - 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 .. ....... .... ........ .... ...... .... . ... ....... ... ......... ...... ... .... . 



J{ 

4) Reklama i promocja napojów alkoholowych (reklama i promocja może odbywać się w 
wydzielonych stoiskach, wewnątrz sklepów monopolowych i zakładów gastronomicznych 
hurtowniach, reklama piwa musi mieć odpowiednią formę): ............................................... . 

5) Informacje dla klientów o: 
- szkodliwości spożywania alkoholu (obowiązkowe) ............ ..... .... .......... ...... .... . ........ .... ... . 
- zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim ................................... ..... . 
- zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym ......................... .......... . 
- godzinach otwarcia punktu .... .. ... ...... ............... ... ............................... ............. . ....... . 
- posiadaniu odpowiedniego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

6) Inne uwagi i spostrzeżenia (np. powiadamianie policji o przypadkach zakłócenia porządku 
publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu): ............................................................ . 

Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony podczas czynności kontrolnych: 

Uwagi i zalecenia zespołu kontrolującego: 

Protokół odczytano wszystkim obecnym. 

Na tym protokół zakończono. 
Zespół kontrolujący: Uczestnicy kontroli: 

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

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

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


