
ZARZĄDZENIE NR 122/2021 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pysznica 

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art.183 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Pysznica przeprowadzają upoważnieni członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. 

2. Kontrole mogą być prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Policji. 

§ 2. Zespół kontrolujący liczy co najmniej trzy osoby. 

§ 3. Zespół kontrolujący przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po 
zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia. Kontrola przeprowadzana będzie na zasadach określonych w załączniku nr 3 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. Z przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży 
napojów alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu oraz Członkom Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 122/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

………………………                                                                    ……………………………... 

               (pieczęć)                                                                                (miejscowość, data) 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR ……………………. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 183 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                                

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119)  

 

Wójt Gminy Pysznica upoważnia 

1. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

2. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

3. …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) 

Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy, 

do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pysznica. 

 

Punkt sprzedaży napojów alkoholowych objęty kontrolą: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nazwa i adres przedsiębiorcy) 
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Zakres kontroli: 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie gminy Pysznica określonych w przepisach powszechnie obowiązujących,  

a w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Data rozpoczęcia kontroli …………………………………………………………………… 

Przewidywany termin zakończenia kontroli ………………………………………………… 

 

Ważność upoważnienia: ……………………..……………………………………………… 

 

 

Pysznica, dnia ………………………                                    .................................                      

             (Pieczątka i podpis Wójta) 

 

Pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy: prawa i obowiązki przedsiębiorcy 

związane z kontrolą określają przepisy art. 45-60 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E5EFDAF2-F2EE-4B77-87DE-793CE4905646. Podpisany Strona 2



Załącznik Nr  2 do zarządzenia Nr 122/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

 

.…..………………….                                                                          ………………………… 

  (pieczęć)                                                                                               (miejscowość, data)                                                     

 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze  wszczęcia kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Działając na podstawie art.18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)  

w związku z art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 

2021 r. poz. 162) Wójt Gminy Pysznica informuje, że w terminie nie wcześniej niż 7 dni i nie 

później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, upoważnieni 

członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy, 

dokonają kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i/lub 

podawania napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży: 

………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych, nazwa i adres przedsiębiorcy) 

 

Zakres kontroli: 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie gminy Pysznica określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 

a w szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 

                                                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                      (Pieczątka i podpis Wójta) 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 23 września 2021 r. 

                                                                       

 

Zasady  kontrolowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych  

na terenie gminy Pysznica 

 

 

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy 

Pysznica. 

2. Kontrole organizowane są przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pysznicy z udziałem członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

3. Kontrole mogą być prowadzone we współpracy z Policją. 

4. Kontrole prowadzone są według harmonogramu kontroli ustalanego przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pysznicy. 

5. Kontrole mają na celu ustalenie: 

-  przestrzegania warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych, 

- przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, 

na kredyt i pod zastaw, 

-  przestrzegania zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych określonych                                             

w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

5. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w dwóch 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

6. Po przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący przekazuje protokół kontroli punktu 

sprzedaży napojów alkoholowych, Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Pysznicy. 

7. Kontrole prowadzone są z uwzględnieniem przepisów art. 45-60 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 162). 
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 122/2021 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 23 września 2021 r. 

 

Protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Przeprowadzonej w dniu …………………… w …………………………………………….. 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                               

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119) 

oraz upoważnienia Wójta Gminy Pysznica nr ………………… z dnia 

……………………………. do przeprowadzenia kontroli na okoliczność przestrzegania zasad 

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie 

prowadzonym przez ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Zespół kontrolujący: 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

 

z udziałem strony: 

..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 

stwierdzono, co następuje: 

 

1) Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

-  posiadanie zezwolenia ………………………………………………………………… 

-  prowadzenie sprzedaży zgodnie z posiadanym zezwoleniem ………………………. 

2)  Zasady prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

- przestrzeganie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim                                

i nietrzeźwym …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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-  przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw …………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

-  przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów) 

oraz w najbliższej okolicy punktu sprzedaży ………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3)  Informacje dla klientów o: 

-  szkodliwości spożywania alkoholu (obowiązkowe) …………………………..…….. 

- zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim ……..…………….…. 

-  zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym …………..………… 

-  zakazie sprzedaży napojów alkoholowych na kredyt i pod zastaw …………………… 

-  zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie punktu ………………………. 

-  godzinach otwarcia punktu …………………………………………………………… 

6)  Inne uwagi i spostrzeżenia (np. powiadamianie policji o przypadkach zakłócenia 

porządku publicznego w związku ze sprzedażą alkoholu): 

…………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony podczas czynności kontrolnych: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………….……….. 

 

 

Uwagi i zalecenia zespołu kontrolującego: ………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Protokół odczytano wszystkim obecnym. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Zespół kontrolujący:      Uczestnicy kontroli: 

 

 

1.……………………..                                                        ………………………………..                                           

2.…………………….                                                        ………………………………… 

3.…………………….                                                        ………………………………… 
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