
 

 

 
 

ZARZĄDZENIE NR VI.583.2013 
Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

z dnia 05 marca 2013 r. 
 
 

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 roku. 
 
                           Na podstawie art. 18 ust.8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst z 2012 r. poz.1356 z dnia 3 grudnia 
2012r.) zarządza się co następuje: 
 
§ 1.1 .Na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i  
           Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwaną dalej GKPiRPA , dokonują kontroli, których   
            celem jest ustalenie przestrzegania zasad  i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż i  
            podawanie napojów alkoholowych. 
 
2  Kontrole będą prowadzone w terminie od dnia 18 marca 2013 do 18 grudnia 2013.w  
    wybranych punktach prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 
 
3. Kontrole prowadzone będą przez członków  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania  
    Problemów Alkoholowych, na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska,   
    w składzie: 

1) Iwona Matysiak, 
 2)Halina Porada, 
3) Andrzej Waligórski . 
 

§ 2. 1. Kontrola prowadzona będzie przez co najmniej dwóch upoważnionych członków Gminnej  
            Komisji Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
2. Z przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży  
    napojów alkoholowych według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego  
    Zarządzenia. 
 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i  
        Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pobiedziskach. 
 
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

                                                   

 

                                                       Załącznik Nr 1  

                                                                                  do Zarządzenia Nr VI.583.2013 

Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska 

 

 

 

Protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

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

 

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

 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst z 2012 r. poz.1356 z dnia 3 grudnia 2012r.),oraz 

upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska nr………………… z dnia………………………………… 

Do przeprowadzenia kontroli obejmującej ustalenie przestrzegania warunków i zasad korzystania z  

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w placówce handlowej/zakładzie gastronomicznym 

prowadzonej/ym przez……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Osoby prowadzące kontrolę: 

1. …………………………… 

2. …………………………… 

3. …………………………… 

Z udziałem ( przedsiębiorca lub osoba reprezentująca podmiot kontrolowany-pełnomocnik 

,upoważniony pisemnie  przez przedsiębiorcę pracownik). 

 

…………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….. 

 

Stwierdzono, co następuje: 

1. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

-posiadanie zezwolenia……………………………….. 

-wniesienia opłaty…………………………………… 

      2.   Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży : 

1)  napoje alkoholowe o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz   

     piwa…………………….. 



2)   napoje alkoholowe o zwartości od 4,5% do 18 % alkoholu(z wyjątkiem  

      piwa)………………….. 

3)   napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18 % alkoholu……………………… 

 

3.Roczna wartość sprzedaży ( stan na dzień 31 grudnia roku poprzedniego) na podstawie  

obrotu z ewidencji fiskalnej: 

1) napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa………………… 

2) napoje alkoholowe o zawartości 4,5% do 18 % alkoholu(z wyjątkiem 

piwa)…………… 

3) napoje alkoholowe o  zawartości 18 % alkoholu……………… 

 

 

   4.Informacje dla klientów: 

                         1) o szkodliwości spożywania alkoholu(obowiązkowe)……………………….. 

                         2) o zakazie sprzedaży osobom nieletnim………………………………………. 

                         3) o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym…………………………. 

                         4) godzin otwarcia placówki handlowej………………………………………… 

  

5.Inne uwagi i spostrzeżenia w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych: 

    

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

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

6.Wyjaśnienia i uwagi złożone przez strony przy dokonywaniu kontroli: 

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

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

7.Uwagi i zalecenia kontrolujących: 

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

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

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

Protokół odczytano wszystkim obecnym. 

Na tym protokół zakończono: 

Przeprowadzający kontrolę:                                                                                 Uczestnicy kontroli: 

…………………………….                                                                                    /podpis i pieczątka/ 

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

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


