ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 26 lutego 2020r.
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko
Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 183 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2277 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ogólny schemat przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży znajdujących
się na terenie Gminy Kluczewsko, określoną w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych prowadzona będzie przez co najmniej dwóch upoważnionych członków
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzór upoważnienia
imiennego do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający szczegółowe informacje
z faktycznych ustaleń, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszego
zarządzenia.
4. W przypadku prowadzenia kontroli planowej ustala się wzór zawiadomienia o zamiarze
wszczęcia kontroli, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczewsku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
/-/ Rafał Pałka

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 26 lutego 2020 roku

OGÓLNY SCHEMAT PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW
KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH :
Do przeprowadzenia kontroli, o której mówi się w niniejszym Zarządzeniu stosuje się
przepisy:
a) rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 z późn. zm.)
b) Art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.
zm.)

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTROLI PLANOWEJ
Przeprowadzenie analizy prawdopodobieństwa
naruszenia prawa.
▼

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTROLI INTERWENCYJNEJ

POSTĘPOWANIE POZAKONTROLNE W PRZYPADKU KONTROLI
INTERWENCYJNEJ ORAZ PLANOWEJ

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 26 lutego 2020 roku

UPOWAŻNIENIE NR ............ /2020
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.)
Upoważniam przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
(imię i nazwisko)
(imię i nazwisko)

do przeprowadzenia kontroli co do sposobu przestrzegania zasad i warunków korzystania z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczewsko.
Punkt sprzedaży napojów alkoholowych objętych kontrolą:
1 .............................................. .............................................................................
.............................................................................................................................
Zakres kontroli:
Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie gminy Kluczewsko 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 2019 r. poz. 2277 z
późn. zm.) oraz prawa miejscowego.
Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli w wyżej wymienionym
punkcie sprzedaży napojów alkoholowych

.............................................................................................................................................
(pieczątka i podpis wójta)

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 26 lutego 2020 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI PUNKTU SPRZEDAŻY NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
przeprowadzonej w dniu
przez członków' Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kluczewsku
Kontroli dokonano na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2277 z późn. zm.).
Osoby prowadzące kontrolę:
1)
...........................................................................................................
2) .....................................................................................

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Kluczewsko nr .........
z dnia ............................................................................................................. r.
Czynności kontrolne dokonano w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy/osoby
przez niego upoważnionej
..........................................................................................................
w godzinach otwarcia punktu sprzedaży. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności
kontrolujący przekazali kontrolowanemu imienne upoważnienia Wójta do przeprowadzenia
kontroli. Następnie poprosili przedsiębiorcę o książkę kontroli. Przedsiębiorca przedłożył/
nie przedłożył* kontrolującym książkę kontroli.
Nazwa jednostki kontrolowanej:
Podczas kontroli stwierdzono, co następuje:
1/ Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
1. Przedsiębiorca posiada/nie posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych.
2. Przedsiębiorca okazał/ nie okazał kontrolującym dowód wniesienia opłaty za
korzystanie z zezwolenia.
3. Na podstawie przedłożonych przez przedsiębiorcę faktur zakupu napojów
alkoholowych stwierdzono, że przedsiębiorca dokonuje/ nie dokonuje zakupu napojów
alkoholowych u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową
napojów alkoholowych.
4. Przedsiębiorca posiada/ nie posiada tytułu prawnego* do lokalu, w którym prowadzi
punkt sprzedaży napojów alkoholowych (wpisać tytuł prawny)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Działalność gospodarcza w zakresie objętym zezwoleniem jest wykonywana tylko przez
przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu i wyłącznie w miejscu wymienionym w
zezwoleniu- ewentualnie inne ustalenia:

...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2/ Inne warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określone w ustawie o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
1. Punkt sprzedaży spełnia / nie spełnia wymogów określonych w uchwale nr V/23//2019 z
dn. 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych (w przypadku odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone
nieprawidłowości)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Napoje alkoholowe są/ nie są* sprzedawane i podawane osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości oraz osobom do lat 18 (w przypadku
odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone nieprawidłowości)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Kontrolujący stwierdzili/ nie stwierdzili sprzedaży alkoholu na kredyt lub pod zastaw
fw przypadku odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone nieprawidłowości)
3/ Zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
1. W miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwidocznione są:
1) informacja o szkodliwości spożywania alkoholu: tak/ nie
2) informacja o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim: tak/nie
3) informacja o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym: tak/nie
4) zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw: tak/nie
5) zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki: tak/nie
2. Napoje alkoholowe są/ nie są dostarczane do miejsca sprzedaży tylko w naczyniach
zamkniętych z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy (w
przypadku odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone nieprawidłowości)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Alkohol podawany jest/ nie jest* bezpośrednio przez sprzedającego, (w przypadku
odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone nieprawidłowości)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4/ Reklama i promocja napojów alkoholowych
1. W punkcie sprzedaży przestrzegany jest/ nie jest* ustawowy zakaz reklamy i promocji
napojów alkoholowych w przypadku odpowiedzi przeczącej szerzej opisać stwierdzone
nieprawidłowości)
Objaśnienia do pkt. 4.1
zakaz nie obejmuje piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem że:
1) nie jest kierowana do małoletnich.
2) nie przedstawia osób małoletnich,
3) nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,
4) nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem
stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,
5) nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,

6) nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,
7) nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy
wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,
8) nie wywołuje skojarzeń z:
a) atrakcyjnością seksualną,
b). relaksem lub wypoczynkiem,
c) nauką lub pracą
d) sukcesem zawodowym lub życiowym, a 20% powierzchni takiej reklamy zajmuje
Informacja o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim
Zalecenia pokontrolne:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Uwagi wniesione przez przedsiębiorcę do protokołu przed jego podpisaniem:
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*- niewłaściwe skreślić
Na tym protokół zakończono. Protokół odczytano wszystkim obecnym, sporządzono w
dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.
Podpisy osób kontrolujących:
1 .......................................................
2 .......................................................
Dala, Podpis osoby kontrolowanej
/ ................................................

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 26 lutego 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA KONTROLI PRZEDSIĘBIORCY
Działając na podstawie rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców
(t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) oraz Art. 18 ust. 8 oraz art. 18" ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli
Oznaczenie przedsiębiorcy:
............................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy, siedziba)

Dotyczy punktu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscowości .......................................
Przy ulicy .................................................................... Nr ........................................................
Zakres kontroli*:
- Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów
Alkoholowych,
POUCZENIE
Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływnie 7 dnia i nie później niż przed
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy
kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.

