
B    u    R    M    I    s    T    R    Z
Drawska pomorskiego

ul.Gen.VVI.Sikorskl.ego 41
78-500 Drawsko pomorskl.e

tel.  00zL?f;.??48fi..,-v   r\r`,-?`f"ll,.. ZARZADZENIE NR 149/2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia 26 paZdziemika 2016 I.

w   sprawie   wzor6w   dokument6w   do   przeprowadzenia   kontroli   przestrzegania   zasad
i warunk6w  korzystania z zezwoleri  na  sprzedaZ  tub  podawanie napoj6w  alkohblovych  na
terenie gminy Drawsko Pomorskie

Na  podstawie   art.   18   ust.   8   usta\vy  z   dnia  26   paZdziemika   1982   r.   o   \vychowaniu
w trzeZwoSci  i przeciwdzialaniu alkoholizmowi  (Dz.  U.  z 2016  I.  poz.  487;  z 2015  I.  poz.  1893),
zarzadza sic) co nastepuje:

§1.    ,Wprowadza  sis  do   stosowania  nastepujace  wzory  dokument6w  do  przeprowadzenia
kontroli  przestrzegania  zasad  i  warunk6w  korzystania  z  zezwolenia  na  sprzedaz  lub  podawanie
napoj 6w alkoholo\rtych na terenie gminy Drawsko Pomorskie:

1)   zawiadomienie   o   zamiarze   wszczecia   kontroli   w   punkcie   sprzedazy   alkoholu,   jak
w zalapzniku Nr 1 do niniejszego zarzedzenia;

2)   pouczenie o prawach i obowiqzkach kontrolowanego, jak w zalapzniku Nr 2 do niniejszego
zarzadzenia;

3)   upowa2nienia, jak w zalapzniku Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia;
4)   legitymacji sluzbowej , jak w zalapzniku Nr 4 do niniejszego zarzadzenia;
5)   protokofu  kontroli  puulrfu  sprzedaZy  napoj6w  alkoholo\vych, jak  w  zalapzniku Nr  5  do

niniej szego zarzadzenia;
6)   pokwitowania odbioru upowaZnienia wskazujapego osobe upowaZniona do reprezentowania

kontrolowanego przedsiebiorcy w trakcie czynnoSci kontrolnych, jak w zalapzniku Nr 6 do
niniej szego zarzadzenia.

§2.   Traci moo Zarzqdzenie Nr 68/2016 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia  14 kwietnia
2016   r.   w   Sprawie   wzor6w  dokument6w   do   przeprowadzenia  kontroli   przestrzegania  zasad
i warunk6w korzystania z zezwolenia.

§3.  Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalacznik Nr 1 do
zarzadzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia.........................

GKRPA Drawsko Pomorskie,....................

P awlP ahi

78-500 Drawsko Pomorshie

Zawiadomienie

o zamiarze wszczecia kontroli w punkcie sprzedady alkoholu

Dzialajap na podstawie  art.18  ust.  8  ustarvy z  dnia 26  paZdziemika  1982r.  o  `vychowaniu

w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz.487) w zwiazku z art.79 ust. 1

i 6 ustarvy z dnia 2 lipca 2004r.  o  swobodzie dzialalnoSci gospodarczej  (Dz.  U.  z 2015r., poz.584

z p6Zn.  zm.),  BumliStrZ Drawska Pomorskiego  informuje,  Ze nie wczeSniej  niZ po  uplywie 7  dni

i nie p6Zniej, niZ przed uplywem 30 dni od dnia doreczenia niniejszego zawiadomienia o zamiarze

wszczecia   kontroli,   upowaznieni   czlonkowie   Gminnej   Komisji   Rozwiazywania   Problem6w

Alkoholo\vych  w  Drawsku  Pomorskim,   dokonajq  kontroli   przestrzegania  zasad   i   wanmk6w

korzystania z zezwoleh na sprzeda2 i/1ub podawanie napoj6w alkoholo\vych w:

Zckres DrZedmiOtOWV kOntrOli :

1.    Przestrzeganie   warunk6w   prowadzenia   sprzedaZy   napQj6w   alkoholo\vych,   okreSlonych   w   ustawie

z   dnia   26   paZdziemika   1982r.   o   \vychowaniu   w   trzeZwoSci   i   przeciwdzialaniu   alkoholizmowi,

a w szczeg6lnoSci:

1)    posiadanie waZnego zezwolenia na sprzedaZ napQj6w alkoholovych,

2)    whiesienie oplaty za korzystanie z zezwolenia (dow6d \uniesionej oplaty),

3)    zaopatrywahie  sis  w  napoje  alkoholowe  u  producent6w  i  przedsiebiorc6w posiadajapych odpowiednie

alkoho lowych,



4)    sprzedaZ i podawanie napoj6w alkoholo\vych w miejscu wskazanym w zezwoleniu,

5)    wykonywanie  dzialalnoSci  gospodarczej  w  zakresie  objrtym  zezwoleniem,  tylko  przez  przedsiebiorce

w him oznaczonego i \vylapznie w miejscu \vymienionym w zezwoleniu.

2.    Przestrzeganie   zasad   sprzedaZy   napoj6w   alkoholo\vych   okreSlonych   w   ustawie    o   vycllOWaniu

w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, a w szczeg6lnoSci:

1) nie sprzedawania i nie podawania napoj6w alkoholorvych osobom do  lat  18, nietrzeZ\vym,  na kredyt lub

pod zastaw,

2) uwidocznienie informacj i o szkodliwoSci spoZysrania alkoholu,

3) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napoj 6w alkoholo\vych.

3.    Przestrzeganie porzadku publicznego w miejscu sprzedazy napoj6w alkoholo\vych i w najblizszej okolicy

(dot. sklep6w).

(Data i podpis zawiadamiajacego o kontroli)

..m PCIC:/.,,l!1_rgi§ctc-.:
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Zalacznik Nr 2 do
zarzadzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia................:........

Pouczenie o prawach i obowiazkach kontrolowanego przedsiebiorcy.

I. Prawa kontrolowanego.
Kontrolowanemu pI.ZedSiebiOrCy PrZySIuguje prawo do:

1 )   zapoznanie sic z legity-acjq sluZbowa kontrolowanego
2)   otrzymanie 1 egzemplarza upowa2nienia do przeprowadzania kontroli
3)   czynnego udzialu w post?powapiu,   w t)- obecnoSci przy czynnoSciach kontrolnych

(osobistej lub za poSrednictwem 'osoby pisemnie upowaznionej do reprezentowania go
w trakcie kontroli, w szczeg6lnoSci w czasie jego nieobecnoSci)

4)   skladania w toku post?powania \vyjaSnieh oraz \uniosk6w dowodo\vych
5)   przegladania   dokument6w   sporzadzonych   w   trakcie   kontroli   oraz   sporzadzania

notatek i odpis6w
6)   zapoznania si? z zebranymi materialami dowodolvymi
7)   \uniesienia uwag bezpoSrednio do protokofu kontroli lub na piSmie w te]minie 7 dni od

dnia przedstawienia tego protokofu do podpisania
8)   luniesienia sprzecivll WObeC POdjeCia i lvykOnyWania PrZeZ Organy kOntrOli CZ)mnOSci

kontrolnych z namszeniem przepis6w dot. zasad i trybu przeprowadzania kontroli
9)   dochodzenia   odszkodowania   za   szkode   poniesiona   na   skutek   przeprowadzenia

czynnoSci kontrolnych z naruszeniem przepis6w prawa

II. Qbowiazki  kontrolowanego.
Kontrolowany przedsiebiorca jest obowiazany do:

1 )   pisemnego wskazania osoby upowaZnionej do reprezentowania go w trckcie kontroli,
w szczeg61noSci w czasie jego nieobecnoSci

2)   prowadzenia i przechowywania w swojej  siedzibie ksia2ki kontroli oraz upowaZnieh
do  przeprowadzariia  kontroli  i  protokol6w  kontroli,  a  tak2e  udostepniania  ich  na
Zqdanie   organu   kontroli    (ksiaZka   kontroli   mo2e   bye   prowadzona   w   fiormie
elektronicznej lub zbioru dokument6w)

3)   umoZliwienia kontrolujapym dokonania czynnoSci kontrolnych, a w szczeg6lnoSci:
a)   badania akt,  dokument6w,  ewidencji i pozyskiwania informacji w zalnesie objetym

kontrola
b)   dokonywania ogledzin teren6w,  obiekt6w,  pomieszczeh i  innych rzeczy w zckresie

obj etym kontrola
c)   badania przebiegu istotnych z pulctu widzenia przedmiotu kontroli cz)mnoSciach
d)   podda6   sic   przesluchaniu   przez   kontrolujapych,   jezeli   jest   to   niezbedne   dla

\vyczeapuj apego \vyj aSnienia okolicznoSci sprarvy
e)   zabezpieczenie dowod6w i produlct6w
I)    sprawdzenia rzetelnoSci obslugi poprzez dokonanie zakup6w lub uslugi

4)   niezwlocznego    usuniecia    na    Zadanie    kontrolujapych    uchybiefi    POrZadkO\vyCh
i organizacyj nych

5)   udzielenia na Zadanie kontrolujapych w \vyznaczonym terminie pisemnych i u;tnych
vyj aSnieh w sprawach obj rtych zckresem kontroli

6)   umoZliwienia     kontrolujapym     wstepu     oraz     poruszania     sic     w     obiektach,
pomieszczeniach  i  na  terenie  jednostki  kontrolowanej   za  okazaniem  legitymacji



sfuZbowej ) bez obowiazku uzyskania przez kontroluj acych przepustki obowiqzuj apej u
kontrol owane go

7)   natychmiastowego lvykonania decyzji \vydanych przez kontrolujapych w toku kontroli
8)   poinformowania organu kontrolnego w \vyznaczoriym terminie o sposobie \vykonania

zaleceh p okontro lnych,
9)   udzielania wszelkich `vyjaSnieh w sprawach obj?tych zckresem kontroli
1 0) udostepniania dokument6w w celu sporzadzenia kopii i potwierdzenia zgodnoSci kopii

z oryginalem
ll)  dOkOnyWania   W   kSiaZce   kontroli   \xpisu   informujacego    o    lvykonaniu   zaleceh

pokontrolnych  badZ  \xpisu  o  ich  uchyleniu  przez  organ  kontroli  lub  jego  organ
nadrzedny albo sad administracyj ny



Zalqcznik Nr 3 do
zarzadzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia.........................

Drawsko Pomorskie, dnia

UP OWAZNIENIE

Na  podstawie  art.   18  ust.   8  ustanvy  z  dnia  26  paZdziemika   1982r.   a  14/J/CfeOWCZ7CZ'G/

w trzeZwoSci i przectwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.H. z 2;016r., poz.4&J ze zm.)

up o WAZNIAM

(imie i nazwisko oraz seria i nr legitymacji slu2bowej)
P anidyP aha

bedapdy-ego    czlonkiem    Gminnej    Komisji    Rozwiapywania   Problem6w   Alkoholo\vych

w  Drawsku  Pomorskim  do  przeprowadzenia  kontroli  przestrzegania  zasad  i  warunk6w

korzystania  z  zezwolenia  na  sprzedaZ  i/1ub  podawanie  napoj6w  alkoholo\vych  na  terenie

Gminy Drawsko Pomorskie, udzielanego na podstawie ustarvyz dnia 26 paZdziemika 1 982r. a

wychowaniu w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alhoholizmowi (Dz.H. z 2.OL6r.9 POZ.4&J  zJe Zm.)

u nastepuj apego podmiotu prowadzapego sprzedaZ napoj 6w alkohololvych:

(imi? i nazwisko przedsiebiorey, nazwa i adres jednostki kontrolowanej)

Zakres kontI.OIi:

Przestrzeganie  zasad  i  wanmk6w  korzystania  z  zezwolenia  \vydanego  przez  Burmistrza

Drawska  Pomorskiego,  na  sprzedaZ  napoj6w  alkoholo\vych  na  terenie  Gminy  Drawsko

Pomorskie,  okreSlonych w ustawie z dnia 26 paZdziemika  1 982r.  a 14,J,CfoO14/CZ73Z.ev 14/ frZeZ"/os',cz'

z. przecz'wc7z;.czZtz7?Z.3/ CZ/frofeO/Z.Z7"O". (Dz.U. z 20 1 6r., poz. 487) oraz prawie miejsco\vym.

Data rozpoczecia i przewidywany termin zakohczenia kontroli:

(pieczatka i podpis zlecaj apego kontrole)



Zalqcznik Nr 4 do
zarzqdzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia I.|......................

Wz6r legitymacji slu2bowej czlonka GKRPA

Legityinacj a waina na rok:
LEGITYMACJA SLUZBOWA NR..../....

CZLOnmCA GnmmTEJ KONISJI
R OZ WL4Z Y\VANIA PROBLBM6 w

ALKOHOLOWYCH W DRAWSKU POM.

(imi? i na2WiSkO)

(palniona funky a)

Okaziciel  niniejszej  legrtymacji jest uprawniony  do
prowadzenia    czynnoSci    kontrolnych    w    zakresie
przestrzegania   zasad   i   warunk6w   koraystania   z
zezwolefi    na    sprzedaZ     i     podawanie    napoj6w
alkoho lowych.
Legitymacja waZna z dowodem toZsamoSci.

Drawsko Pomorskie, dnia..........................

(podpis wystowey)



Zalacznik Nr 5 do
zarzadzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z  dnia  ®®®®®|...................

PROTOKOL KONTROLI PUNKTU SPRZEDAZY NAPOJOW ALKOHOLO|n7YCH

Przeprowadzonej w dniu

na  podstawie  art.18  ust.  8  ustanvy  z  dnia  26  paZdziemika  1982r.  o  \vychowaniu  w  trzeZwoSci

i  przeciwdzialaniu  alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2016r.,  poz.  487  z  p6Zn.  zm.)  oraz  upowa2nienia

Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia

do       przeprowadzenia       kontroli       przestrzegania       zasad        1        Warunk6w       korzystania

z zezwoleh na sprzedaZ i/lub podawanie napoj6w alkoholo\vych w plac6wce handlowej/zakladzie

gastronomicznym prowadzonej/)- przez

Osoby prowadzape kontro1? :

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

Osoby obecne podczas cz)mnoSci kontrolnych:

Z udzialem /kontrolowanego lub osoby upowaZnionej/:

Stwierdzono, co nastepuj e :

1 )   Walunki prowadzenia sprzedaZy napoj6w alkoholo\vych:

1)    Posiadanie zezwolenia................

2)   Wniesienie oplat

3)   Zaopatrywanie sis u producent6w posiadajapych odpowiednie zezwolenia na sprzedaZ

hutowa napoj6w  alkoholo\vych/przedsiebiorca  zobowiazany jest  okaza6  odpowiednie

fcktury/

4)   Posiadanie alrfualnego tytufu pranunego do lokalu

5)   Prowadzenie sprzedaZy zgodnie z posiadanym zezwoleniem

6)   KsiaZka kontroli



2)  Zasady prowadzenia sprzedaZy napoj 6w alkohololvych:

1)   Przestrzeganie     zakazu     sprzedaZy     napoj6w     alkoholo\vych     osobom     nieletnim

i nietrzeZvrym

2)   Przestrzeganie zakazu sprzedaZy na kredyt i pod zastaw

3)   Przestrzeganie  zakazu  spoZywania  alkoholu  w  miejscu  sprzedazy  /dotyczy  sklep6w/

oraz w najblizszej okolicy punktu sprzeda2y

3)   Reklama  i  promocja  napoj6w  alkohololvych  /reklama  i  promocja  moze   odbywa6   sis  w

\vydzielonych   stoiskach,   welunqtrz   sklep6w   monopolo\vych   i   zaklad6w   gastronomicznych,

hurto\uni ach,                  rekl ama                  piwa                  musi                  mie 6                  o dpowiednia

fo-e/
4)  Informacje dla klient6w:

1)   O szkodliwoSci napoj6walkoholo`vych..........................

2)   O zckazie sprzedazy osobom nietrzeZw)m

3)   O zakazie sprzedaZy na kredyt lub pod zastaw

4)   O zakazie spozywania alkoholu w obr?bie plac6wki

5)   O godzinach otwarcia plac6wki handlowej

6)   O         posiadaniu         odpowiedniego         zezwolenia         na         sprzedaz         napoj6w

alkoho lowych

5)   Inne uwagi i spostrzezenia:

Wyj aSnienia i uwagi kontrolowanego :

Uwagi i zalecenia kontrolujacych:

Na tym zakohczono protok61. Protok6I odczytano wszystkim obecnym.

r:;,-i,:



Prowadzapy kontrole :

Osoby obecne podczas czynnoSci kontrolnych:

Niniejszy   protok6I   otrz)malem/am.    Wnosze   nastepujape   uwagi    do   zawartych   ustaleh

w protokole :

*  W terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  ww.  protokolu  \uniose  na piSmie  uwagi  do  ustaleh

zawartych w tym protokole.

* Nie vIIOSZe uWag dO uStaleh zawartych w ww. protokole.

Data, podpis i piecze6 ko.nToloTaneio

lub osoby upowaznlOneJ

l`I/-lu    ,\l
'C i: f=`r)



Zalqcznik Nr 6 do
zarzadzenia Nr...............

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia.........................

Drawsko Pomorskie, dnia

Kwituje odbi6r upowaZnienia wskazujapego osobe upowaZniona do reprezentowania

kontrolowanego przedsiebiorcy w trakcie czynnoSci kontrolnych.

(data i podpis osoby kontrolujapej)


