Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 61/2016
Wójta Gminy Sobolew
z dnia 30.12.2016

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży alkoholu
Działając na postawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.
487) z związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2016 r. poz.1829)Wójt Gminy Sobolew informuje, że nie wcześniej niż 7 dni i nie później
niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli upoważnieni
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sobolewie, dokonają
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i/ lub podawanie
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)
Zakres przedmiotowy kontroli:
1. Przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, określonych w
ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, a w szczególności:
a. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
b. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej opłaty),
c. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców
posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wskazanym w zezwoleniu,
e. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez
odbiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
Przestrzeganie określonych zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w
szczególności:
f. nie sprzedawania i nie podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18,
nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
g. przestrzeganie ustawowego zakresu reklamowania napojów alkoholowych,
Przestrzegania przedstawienia prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w
roku poprzednim. Przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży
napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.
Wójt Gminy Sobolew
Andrzej Koszutski

