
B     U     R     M     I     S     T     R     Z
Drawska  Pomc)rSk'legO

ul.Gen.Vvi.SlkorsklegO  41
78-500  DrawSkC)  Pomorskie

teI.  Ogd-363:i485:  (ax.  094-3633113

ZARZADZENIE NR 68/2016
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia  l4 kwietnia2016 r.

w   sprawie   wzor6w   dokument6w   do   przeprowadzania   kontroli   przestrzegania   zasad
i warunk6w korzystania z zezwolenia.

Na  podstawie   art.   18   ust.   8   ustawy  z   dnia   26   pa2dziemika   l982   r.   o   wychowaniu
w  trzeZwofci  i  przeciwdzialaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  487),  zarzqdza  sic)  co
hast?puje:

§1.   Wprowadza   sis   do   stosowania   nastepujqce   wzory   dokument6w   do   przeprowadzania
kontroli  przestrzegania zasad  i warunk6w korzystania z zezwolenia na sprzedaz i/lub podawanie
mapoj6w alkoholowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie:

I)   zawiadomienie   o   zamiarze   wszczecia   kontroli   w   punkcie   sprzedazy   alkoholu,   jak
w zalaczniku Nr  1  do niniejszego zarzadzenia;

2)   pouczenie   o   prawach   i   obowiazkach   kontrolowanego,   jak   w   zalqczniku   Nr   2   do
niniejszego zarzqdzenia;

3)   upowaZnienia, jak w zalqczniku Nr 3  do niniejszego zarzadzenia;
4)   legitymacji stuzbowej, jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszego zarzadzenia;
5)   protokotu  kontroli  punktu  sprzedazy  napoj6w  alkoholowych, jak  w  zalaczniku  Nr  5  do

niniej szego zarzadzenia.

§2. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj?cia.
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GKRPA......

Zalqcznik Nr 1

do 2arZadZenia Nr.....

Burmistrza Drawska Pomorskiego

Drawsko Pomorskie,....`..

P an/P ani

78-500 Drcowsko Pomorskie

Zawiadomienie

o zamiarze wszczecia kontroli w punkcie sprzedaZy alkoholu

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

w trzeZwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi a)z. U. z 201 6r., poz.487) w zwiqzho 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.),  Burmistrz Drawska Pomorskiego  informuje,  2e nie wczeSniej  niZ po  upZywie 7  dni

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

wszczecia   kontroli,   upowaZnieni   czlonkewie   Gminnej   Komisji   Rozwiz!z)twania   Problem6w

Alkoholovych  w  Drawsku  Pomorskim,   dokonaja  kontroli  przestrzegania  zasad   i   warmk6w

korzystania z zezwolch na sprzedaZ i/lub podawanie napoj6w alkoholo\vych w:

Zakres orzeCdmiotowv kontrol i :

1.           Przestrzeganie  warunk6w  prowadzenia  sprzedazy  napoj6w  alkohololvych,  okreSlonych  w  ustawie

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

a w szczeg6lnofoi:

1 )           posiadanie wa2nego zezwolenia na sprzeda2 napQj6w alkoholo\vych,

2)           wniesienie opfaty za korzystanie z zez`rolenia (dow6d \rmiesionej oplaty),

3)           zaopatrywanie    si?    w    napQje    alkehOIOWe    u    PrOduCent6w    i    przedsigiviorc6w    posiadqjacych
/



odpowiednie zezwolenie na sprzedaZ hurtowa napoj 6w alkoholo\vych,

4)           sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholovych w miejscu wskazanym w zezwoleniu,

5)           vykonywanie    dzialalnoSci    gospodarczej    w    zakresie    objetym    zezwoleniem,    tylko    przez

przedsi?biorce w him oznaczonego i \vylapznie w miejscu \vymienionym w zezwoleniu.

2.           przestrzeganie   zasad  sprzedazy  napoj6w  alkoholovych   okreSlonych  w  ustawie   o  \vychowaniu

w trzezwoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi, a w szczeg6lnofci:

1) nie sprzedawania i nie podawania napoj6w alkoholovych osobom do lat  18, nietrzeZvym, na kredyt lub

podzastaw,

2) uwidocznienie informacji o szkodliwofci spoZywania alkoholu,

3 ) przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napoj 6w alkoholorvych.

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

okolicy (dot. sklep6w).

0)ata i podpis zawiadamiajqcego o kontroli)



Zalacznik Nr 2

do zarz?dzenia Nr.....

Burmistrza Drawska Pomorskiego

Pouczenie o prawach i obowiazkach kontrolowanego przedsiebiorcy.

I. Prawa kontrolowanego.

Kontrolowanemu przedsiebiorcy pIZySluguje PraWO dO:

1)   zapoznanie sic z legit)macjq sfuzbowa kontrolowanego

2)   otrz)manic 1 egzemplarza upowaznienia do przeprowadzania kontroli

3)   cz)mnego udziafu w postepowaniu,   w tym obecnoSci przy czynnoSciach kontrolnych
(osobistej lub za poSrednictwem osoby pisemnie upowainionej do reprezentowania go
w trakcie kontroli, w szczeg6lnofci w czasie jego nieobecnoSci)

4)   skladania w toku postepowania lvyjaSnich oraz \uniosk6w dowodo\vych

5)   przeglqdania   dokument6w   sporzadzonych   w   trakcie   kontroli   oraz   sporzqdzania
notatek i odpis6w

6)   zapoznania si? z zebranymi materialami dowodo\vymi

7)   luniesienia uwag bezpoSrednio do protokofu kontroli lub na piSmie w terminie 7 dni od
dnia przedstawienia tego protokofu do podpisania

8)   \uniesienia sprzeciwu wobec podjecia i \vykonywania przez organy kontroli cz)mnoSci
kontrolnych z namszeniem przepis6w dot. zasad i trybu przeprowadzania kontroli

9)   dochodzenia   odszkodowania   za   szkode   poniesiona   na   skutek   przeprowadzenia
cz)mnofci kontrolnych z namszeniem przepis6w prawa

II. Obowiqzki  kontrolowanego.

Kontrolowany przedsiebiorca jest obowiQZany dO:

1)   pisemnego wskazania osoby upowaZnionej  do reprezentowania go w trakcie kontroli,
w szczeg6lnoSci w czasie jego nieobecnoSci

2)   prowadzenia i przecho\vywania w swojej  siedzibie ksiaZki kontroli oraz upowa2nieh
do  przeprowadzania  kontroli  i  protokoI6w  kontroli,  a  takZe  udostepniania  ich  na
zadanie   organu   kontroli    (ksiaZka   kontroli   moZe   bye   prowadzona   w   formie
eleldronicznej lub zbioru dokument6w)

3)   umoZliwienia kontrolujap)m dokonania cz)mnoSci kontrolnych, a w szczeg6lnoSci:

a)   badania alct,  dokement6w,  ewidencji i pozyskiwania informacji w zckresie  objetym
kontrola



b)   dokonywania ogledzin teren6w,  obiekt6w,  pomieszczeh i  innych rzeczy  w zalnesie
obj etym kontrola

c)   badania przebiegu istotnych z punlchl widzenia przedmiotu kontroli czynnofciach

d)   podda6   sic   przesfuchaniu   przez   kontrolujapych,   jezeli   jest   to   niezbedne   dla
lvyczexpuj apego `vyj aSnienia okolicznoSci sprarvy

e)   zabezpieczenie dowod6w i produke6w

I)    sprawdzenia rzetelnofci obsfugi poprzez dokonanie zakelp6w lub usfugi

4)   niezwlocznego    usuniecia    na    zadanie    kontrolujapych    uchybieh    porzqdke\vych
i organizacyj nych

5)   udzielenia na zqdanie kontrolujapych w lvyznaczongrm terminie pisemnych i ustnych
\vyjdsnied w sprawach objetych zakresem kontroli

6)   umoZliwienia     kontrolujac)m     wstepu     oraz     poruszania     si?     w     obiekeach,
pomieszczeniach  i  na  terenie  jednostki  kontrolowanej   za  okazaniem  legitymacji
sfuZbowej> bez obowiazku uzyskania przez kontrolujqcych przepustki obowiqqujapej u
kontrolowanego

7)   natychmiastowego \vykonania decyzji \vydanych przez kontrolujacych w toku kontroli

8)   poinformowania organu kontrolnego w \vyznaczonym terminie o sposobie \vykonania
zaleceh pokontrolnych,

9)   udzielania wszelkich `vyjaSnied w sprawach obj?tych zckresem kontroli

1 0) udostepniania dokument6w w celu sporzqdzenia kopii i potwierdzenia zgodnoSci kopii
z oryginalem

ll)  dokonywania   w   ksiazce   kontroli   \xpisu   informujapego    o   lvykonaniu   zaleceh
pokontrolnych  bqdZ  \xpisu  o  ich  uchyleniu  przez  organ  kontroli   lub  jego   organ
nadrzedny albo sad administracyjny

Kwituj? odbi6r niniej szego upowa2nienia

(data i podpis  przedsiebiorcy)



Zalqcznik Nr 3

do zarzadzenia Nr....

Burmistrza Drawska Pomorskiego

Drawsko Pomorskie, dnia

upowAZNIENIE

Na  podstawie  art.   18   ust.   8  ustavy  z  dnia  26  paZdziemika   1982r.   a  wJ,CfeOWCZJ?jt/

w trzeZwo5ci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.H.z 20L6I., POZ.487)

upowAZNIAM

Paniapana

(imi? i nazwisko oraz seria i  nr legitymacji  sluZbowej)

B?dqcdy-ego    czlonkiem    Gminnej    Komisji    Rozwiazywania    Problem6w   Alkoholo\vych

w  Drawsku   Pomorskim   do   przeprowadzenia  kontroli   przestrzegania   zasad   i   warunk6w

korzystania  z  zezwolenia  na  sprzedaz  i/lub  podawanie  napoj6w  alkoholo\vych  na  terenie

Gminy           Drawsko           P omorskie ,           udzielanego           na           podstawie           ustavy

z dwia 26 paZdz.iehike. 1982r-  o wychowaniu w  trzeZwoSci  i przeciwdziataniu alkoholizmowi

(Dz.U.   z   2016r.,   poz.487)   u   nastepujapego   podmiotu   prowadzqcego   sprzedaz   napoj6w

alkoholowych :

(imie  i nazwisko przedsiebiorcy,  nazwa i  adres jednostki kontrolowanej)

Zakres kontroli: 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   1982r.  a  wJ,C.feOWCrroZ.2/

w   trzeZwo5ci  i  przeciwdzialaniu  alkoholizmowi  (Dz.U.  z  2,0|6r.,  poz.  487)  ore;z  pro,wie

miej scovrym.

Data rozpoczecia i przewidywany termin zakoriczenia kontroli:

( pieczqtka i podpis zlecajapego kontrole )

I.-....ll.



Zalqcznik Nr 4
do zarzqdzenia Nr.....
Burmistrza Drawska Pomorskiego
zdnia

Wz6I. legitymaCji SIuZbowej czlonka GKRPA

Legitymacj a waina na rok:

(piecz?6 jednosthi vydajclcej)

LEGITYMACJA SLUZB Own

Miejscc na zdjgcie

LEGITYMACJA SLUZBOWA NIi..../....

CZLOIVICA GMII\n\rEJ KOmSJI
ROZWLAZY`W\^T\TIA. PROBLEM6w

ALKOHOLOVIrYCH W DRAWSInJ POM.

(imf?  i nazwisko)

(petniona funkcj a)

Okaziciel  niniejszej  legitymacji jest  uprawniony  do
prowadzenia    czynnoSci    kontrolnych    w    zakresie
przestrzegania   zasad   i   warunk6w   korzystania   z
zezwoleh     na     sprzedaZ     i     podawanie     napoj6w
alkoholowych.

Drawsko Pomorskie, dnia   ..

0)odpis wystowcy)
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Zalapznik Nr 5

do zarz?dzenia Nr.. _. _

Burmistrza Drawska Pomorskiego

PROTOKOL KONTROLI PtJNKTU SPRZEDAZy NAPOJOw ALKOHOLOV\ryCH

Przeprowadzonej w dniu

na podstawie art.18 ust.  8 ustarvy z dnia 26 paZdziemika  1982r.  o lvychowaniu w trzeZwoSci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r., poz. 487 z p6in. zm.) oraz upowaznieria

Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia

do      przeprowadzenia      kontroli      przestrzegania      zasad

z    zezwoleh    na    sprzedaZ     i/lub    podawanie    napoj6w

handlowej/zakZadzie gastronomiczn)m prowadzonej/ym przez

Osoby prowadzape kontro1? :

Z udzialem thontrolowanego lub osoby upowaZnionej/:

Stwierdzono, co nastepuje:

1)   Winmki prowadzenia sprzedazy napoj6w alkoholo\vych:

1)   Posiadanie zezwolenia

2)   Wniesienie opZat

i      wanmk6w      korzystania

alkohololvych    w    plac6wce



3)   Zaopatrywanie   sic  u  producent6w  posiadajacych  odpowiednie  zezwolenia  na

sprzedaZ hurtowq napoj 6w alkoholovych/przedsiebiorca zobowiazany j est okaza6

odpowiechie frfuy/

4)   Posiadanie alchlalnego tyrfufu prarunego do lokalu

5)   Prowadzenie sprzedazy zgodnie z posiadanym zezwoleniem

6)   Ksiacka kontroli

2)  Zasady prowadzenia sprzeda2y napoj6w alkoholovych:

1)   Przestrzegahie   zakazu   sprzedazy   napoj6w   alkoholo\vych   osobom   nieletlrim

i nietrzeZwym

2)   Przestrzeganie zakazu sprzeda2y na kredyt i pod zastaw

3)   Przestrzeganie   zakazu   spozywania   alkoholu   w   miejscu   sprzedazy   /dotyczy

sklep6w/ oraz w najbli2szej okolicy punkeu sprzedaZy

3)  Reklama i promocja napoj6w alkoholovych /reklama i  promocja moze  odbywa6  sic w

vydzielonych  stoiskach,  we\mqtrz  sklep6w  monopolo\vych  i  zaklad6w  gastronomicznych,

hurto\uniach,                 reklama                piwa                musi                 mie6                 odpowiednia

forme/

4)  Informacje dla klient6w:

1)   O szkodliwoSci napoj6w alkoholo\vych

2)   O zakazie sprzedazy osobom nietrzeZlvym

3)   O zakazie sprzedazy na kredyt lub pod zastaw

4)   O zakazie spo2ywania alkoholu w obrebie plac6wki

5)   O godzinach otwarcia plac6wki handlowej

6)   O       posiadaniu       odpowiedniego       zezwolenia       na       sprzeda2:       napoj6w

alkoholowych

5)   Inne uwagi i spostrzezenia:

WyjaSnienia i uwagi kontrolowanego:

Uwagi i zalecenia kontrolujapych:



Na tym zakohczono protok6I. Protok6I odcz)rfano wszystkim obecnym.

Prowadzqcy kontrole :

Niniejszy  protok61  otrzymalem/am.  Wnosze  nastepujape  uwagi  do  zawartych  ustaleh

w protokole :

* W te-inie 7 dni od dnia otrzymania ww. protokofu lunios? na piSmie uwagi do ustaled

zawartych w t)m protokole.

* Nie \rmosze uwag do ustalch zawartych w wv. protokole.

Data, podpis i piecz?6 kontrolowanego

lub osoby upowaalonej

a,=


