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ZARZĄDZENIE NR 68/22

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwol.eń na sprzedaż

napojów alkoholowych na terenie Gminy Bartniczka

Na podstawię art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia26 paźd,zięrnika lg82
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. lJ. z 2O2I r.

poz. lll9, ze zm.) zarządzam, co następuje:

s 1.l. Ustala się zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i

warunków korzystania Z zezwolęn na sprzedaż napojów alkoholowych

przeznaczonych do spozycia w miejscu lab poza miejscem sprzedaży, w punktach

sprzedaży znądującvch się na terenie Gminy Bartniczka, określone w załączniku nr

1 do mniejszego zarządzenia.

2. Kontrola przeprowadzana będzie przęZ co najmniej trzech upowaznionych

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bartniczce.

3.Wzor upowaznienia, imiennego do przeprowadzania kontroli stanowizałącznik

nr 2 do niniejszego zarządzenia.

$ 2. Harmonogram kontroli zawierąący terminy i wykaz punktów sprzedaŻy

napojów alkoholowych sporządza Przewodniczący Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bar1ni czce i przedkłada Wójtowi

do zatwierdzenia w terminie do końca I kwartału'danego roku kalendarzowego.

$ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Gminnej Komisji

Rozwi ązywani a Problemów Alkoho lolvych w B artni czce.

$ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.j



Załączniknr 7

do Zarządzenianr 68122
Wójta Gminy Bartniczka
z dnja 5 paździemika2022r..

Zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z

zeTwol'eń na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Przeprowadzefie kontroli punktów sprzeddf napojów alkoholowych należy do ustawowych zadań

realizowanych przez Gminną Komisję Rozwipyłvania Problemów Alkoholowych. Zgodrue z

Zarządzeruem Nr 68/22 Wójta Gminy Bartruczkaz dnta 5 pńdziemika21LL r. kontrole przeprowadza

Zespół ds. kontroli punktow sprzedazy napojów alkoholowych. Członkowie Zespołu dokonują kontroli

w oparciu o art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia26 puŻdziemika 1982 roku o wychowaniu w trzeŹwości

tprueciwdziałaniu alkoholizrnowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1779, zpóźn. zm.) orM o art.4] ustawy z drua

30 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (oz. I]. z 2021 r. poz. 162 zpóźn. zn.)

III. ZaJ<res przedmiotowy kontroli dotyczy:

1. Pęzestrzegarua warunków prowadzenia spruedaży napojów alkoholowych określonych w

przedmiotowej ustawie ) a w szczególności :

1 ) posiadanie waŹnego zęzw olerua na sprzedaz napoj ów alkoholowych'

2) posiadanie dowodu wniesienia opłaty zakorzystartie zzezsłvolei,

3) zaopaĘwanie się w napoje alkoholowe wyłącmie u producentów i

przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaz hurtową

napojów alkoholowych'

4) posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny lokalu, w którym sprzedawany jest

alkohol.

2. Wer5.fikacji prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w

roku poprzednim.

3. StwierdzaiaczyprowadzeniesprzeduĘjestzgodnezudzielonynpozwoleniem.

4. Stwierdzerua,przestrzegania zakazusprzdazy alkoholunakredllubpod zastavł.

5. Stwierdz erltapruestrzegania zakazusprzedazy i podawania napój alkoholowych osobom ńeletnim i

ruetrzeźwym.

6. Kontroli plzestrzeganjazakazl spożywania alkoholu w miejscy sprzeduŻy.

7. Kontroli przestrzegaruę zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych.

8. Sposób informowania klientów o szkodliwość spożywania alkoholu.

ilI. Dla potrzeb kontroli naleĘ przygotować naĘpujące dokumenĘ:

1. Aktualne zerwolenia na sprzedaznapojów alkoholowych.

2. Dowód opłaty, za korzystani e zęz:łvolęn na sprzedtz napoj ow alkoholowych.



3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania lokalu, stanowiącego punkt sprzedazy

napojów alkoholowych (np. umowa najmu, umowa dzieżawy,akt notarialny)

4. Ksiązkę kontroli.

5. W1magane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w

trakcię kontroli, w szczególności w czasiejego nieobecnoŚci.

ó. Dokumerrty potwierdzające prawdziwości zŁoŻonego oświadczenia Za sprzedaż napojów

alkoholowych za poprzedni rok:

1) wydruk fiskalny sprzedazy napojów alkoholowychzpodziałem na grupy,

2) wydruk niefiskalny z drukarki fiskalnej sprzedaŻy napojów alkoholowych z podziałem na

gruPY'

3) zestawiaia tzeczywistych wartości sprzedaz1l napojów alkoholowych wygeneIowane Z

licencjonowanych programów komputerowych Ę estruj ących obrót towarami.



Załączniknr 2
do Zarządzenianr 68122
Wójta Gminy Bartniczka

UP.*AZNIENIE Nr ..... 
z dnia 5 paździemika2,22r'

z dnia

Na podstawie art. l8 ust.8 ustawy z26.10.1982 r. o wychowaniu w trzęźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. zŻ02l r. poz. |II9 zpoźn. zm.) oraz $ l ust.1 ZarządzeniaNr 68/22 Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 5 paźdzlemika 2022 r. w Sprawie ustalenia zakresu i przeprowadzania kontroli

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Gminy Bartniczka

Wójt Gminy Bańniczka

upoważnia Pana/Panią . - Członka Gminnej Komisji Rozwiązyrvania Problemów Alkoholowych

w Bartniczce (nr dowodu osobistego ....................) do przeprowadzenia w okresię od '................... do

. kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwo|eń na sprzedaŻ napojów

alkoholowych na terenie Gminy Bartniczka udzielonych na podstawie ustawy z 26.I0J982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdzlałaniu alkoholizmowi oraz na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 68122

Wójta Gminy Bańniczka z dnia 5 paździemikaL}Ż2 w sprawie ustalenia zakresu i przeprowadzania kontroli

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie

Gminy Bańniczka, a także zgodnie z harmonogramem kontroli u następującego podmiotu prowadzącego

sprzedaż napoj ów alkoholowych :

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

Zakresem kontroli objęte jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolęnia na sprzedaż

napojów alkoholowych na terenie Gminy Bańniczka określonych w przepisach powszechnie

obowiązujących, a w szczególności w ustawie z Ż6 października 198Ż r. o wychowaniu w trzeźwości i

przeclwdztaŁaniu alkoho|izmowi (Dz. U. z202l r. poz. l119 zpóźn. zm.) orazprawa miejscowego.

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy:

Upowaznieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bartniczka dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolen na sprzedaż napojów

alkoholowych w punkcie sprzedazy po okazaniu upoważrienia do przeprowadzenia kontroli i wręczeniu 1

egz. upow aŻnienia przedsiębiorcy.

Do kontroli przedsiębiorcy stosuje się w szczególności następujące zasady (art. 45-65 ustawy z

06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z20Ż| r. poz. 162):

organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.

Zawiadomienl.a o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie raĘfikdAvanej umowy międzynarodowej albo

bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europej skiej ;

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciw działania popełnieniu przestępstwa lub

wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego



|ub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25.08.2006 r. o systemie

monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z202l r. poz. I33);

4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem Życia, zdrowia lub

środowiska;

5) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. lJ. z Ż02l r. poz.275);

6) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazow, o których mowa

w art. 44b ust. 1 ustawy z29.01.Ż005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.IJ. z2020 r. poz' 2050);

7) kontrola jest prowadzonana podstawie art.23b lub art.23rust. 1 ustawy 210.04.1997 r. - Prawo

energetyczne (Dz.U. zŻ0T r. poz.716);

B) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 20.O7 .1991 r. o Inspekcji ochrony

Srodowiska (Dz. U. z 202l r. poz' 1070) w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych

emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;

9) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane

adresy było bezskuteczne lub utrudnione;

l0)xtontrola doĘczy przypadków określonych w aft. 282c ustawy z 29.08.1997 r. - ordynacja

podatkowa;

1 1) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z Ż5 .08.2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekĘch (Dz. U. z2022 r. poz. 403);

12) kontrola jest przeprowa d,zana napodstawie przepisów ustawy z 18.l2.2003 r' o ochronie roślin (Dz.

U. z 2019 r. poz. 97Ż).

Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i

protokoły kontroli. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę przez siebie upoważnioną, w obecności której
t

wykonywane będą czynności kontrolne, w szczególności w czasie swojej nieobecności.

Przedsiębiorca może wnieśó sprzeciw wobec podjęcia i wykonywaniaprzez organ kontroli czynności z

naruszeniemprzepisów art.48,art.49, art.50ust. l i5, art.5l ust. l, art.54 ust. 1, art.55 ust. 1i Żorazart.

58 ustawy Prawo przedsiębiorców. Sprzeciw wymaga uzasadnienia..

Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli' którego czynności sprzeciw dotyczy. o
wniesieniu sprzeciwu przedsiębior ca zawiadamia na piśmie kontroluj ące go'

Sprzeciw wnosi się w tenninie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub

wystąpienia przesłanki do wn iesienia sprzec iwu..

Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszcza|ne, w przypadku gdy organ przeprowadza kontrolę w celu

przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przecisvdziałania popełnieniu przestępstwa

skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia do_wodów jego popełnienia. Niniejsze

upowaŹnienie ważne jest do ................. r.

Wójt Gminy


