
ZARZJ\DZENIE Nr 2712017 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 2 czerwca 2017 roku 

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad warunk6w korzystania 

z zez"olen na sprzedaz napojow alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. 0 wyehowywaniu 

v, trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmmvi (Oz. U. z 2016 r. poz. 487) w zwiqzku 

z lfchwaiq Nr XIX!]61 !2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie 

przy:i-;cia Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych dla Gminy 

Sochocin na 2017 rok zarzqdza siy. co nastypuje: 

§ 1.1.Kontrole przestrzegania zasad i \varunk6w korzystania z zezwolen na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych pro\vadzone przez czlonk6w Gminnej Komisji Rozwiqzywania Problemow 

Alkoholov,:ych zwanyeh w dalszej czysci zarzqdzenia "Zespolem kontrolujqcym" na 

podstawie upowaznienia udzielonego przez Wojta Gminy. 

2. Kontrole l110gq bye prowadzone we wsp6lpraey z funkcjonariuszami policji. 

§ 2. Zesp6i kontrollljqey liezy eo najl11niej dwie osoby. 

§ 3. Zespol kontrolu.iqey przed przystqpieniel11 do kontroli wytania ze swojego skladu 

przewodniCZqcego. 

§ .t. 0 zal11Iarze przeprO\vadzenia kontroli nalezy powiadol11ie przedsiybiorcy zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

§ 5. Zcspol kontrolu.i::tcy przeprowadza kontrole punkto\\' sprzedazy napojow na zasadach 

okreSlonych \v Zalqcznikll Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia. 



§ 6. Z przcpro\\adzonej kontroli Zcsp61 kontrolujqcy sporzqdza protok61 kontroli punktu 

sprzcdazy napoj6w alkoholowych wedlug wzoru stanowiqcego Zaiqcznik Nr 2 do niniejszego 

Zarzqdzenia. 

§ 7. Wykonanie Zarzqdzenia powierza siy Przewodniczqcej Gminnej Komisji Rozwiqzywania 

Problemaw Alkoholowych. 

§ 8. Traci moe Zarzqdzenie Nr 1'2013 \V6jta Gminy Sochocin z dnia 07 stycznia 2013 roku 

w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolen na 

sprzedaz napoj6w alkoholowych 

§ 9. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal'!cznik Nr 1 
do Zarz,!dzenia Nr 2712017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 02.06.2017 1'. 

Zasady kontrolowania punktow sprzedazy napojow alkoholowych na terenie Gminy 

Sochocin: 

1. 	 Kontrole orgamzov.;ane s,! przez Przewodnicz'!ca Komisj i z udzialem czlonk6w 

Gminnej Komisji Rozwic}zywania Problem6w Alkoholowych. 

') 	 Kontrole prowadzone s,! wedlug harmonogramu kontroli ustalanego przez Gminn,! 

Komisj(( Rozwi'lzywania Problem6w Alkoholowych. 

3. 	 Kontrole majq na celu ustalenie: 

- przestrzegania warunk6w i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaz napoj6w 

alkoholowych. 

przestrzegania 	 zakazu sprzedazy napoj6w alkoholowych osobom nieletnim, 

nietrzezwych. na kredyt lub pod zastaw, 

przestrzegania zakazu reklamy i promocji napoj6\v alkoholoVvych okreslonych 

\v ustawie z dnia 26 pazdziernika 19821'. 0 wychowywaniu w trzezwosci 

i przeciv;'dzialaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 20161'. poz. 487). 

4. 	 Z przcprowadzonej kontroli kontroluj'lcy sporz,!dzaj,! protok61 w dw6ch 

jednobrzmiqcych egzemplarzach. po jednym dla kazdej ze stron. 

5. 	 Protok61 podpisuje zesp61 kontrolujqcy oraz \vlasciciel punktu sprzedazy napoj6w 

alkoholowych lub osoby reprezentujqcq podmiot kontrolowany (pelnomocnik, 

pracownik) obecnq w czasie kontroli 

6. 	W razie odmowy podpisania protokolu, fakt ten powinien bye odnotowany z podaniem 

przyczyn odmowy i podpisany sporz'ldzaj,!cego protok61. 

7. 	 Po zakonczeniu kontroli Przewodniczqcy Komisji przedstawia W6jtowi Gminy wyniki 

kontroli. 



Zal<j.cznik N r 2 
do Zarz<j.dzenia Nr 27/2017 
W6jta Gminy Sochocin 
z dnia 02.06.2017 r. 

ProtokOi kontroli punktu sprzedazy napoj6w alkoholowych 

Przepro\vadzonej \v dniu ................................................... w .................................................... . 


na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowywaniu 

vv trzezwosci i przecivvdzialaniu alkoholizmowi ( Oz. U. z 2016 poz. 487) oraz upowaznienia 

W6jta Gminy Sochocin nr ............................... z dnia ......................................................... do 

przeprowadzenia kontroli na okolicznosc przestrzegania zasad i warunk6w korzystania 

z zezvvolen na sprzedaz napoj6w alkoholoVvych w plac6wce handlowej / zakladzie 

gastronomicznym prowadzonejlym 

przez: ................................................................................................................................... . 

Osoby prowadz<j.ce kontroly: 

1 .................................................................. . 


2 ................................................................. .. 


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


z udzialem /strony i ich petnomocnicy/: 

stwierdzono. co nastypuje: 

11 Warunki prowadzenia sprzedazy napoj6w alkoholowych: 

- posiadanie zezvvolenia ..................................................................................................... .. 


vvniesienic opiaty ............................................................................................................. .. 


- zaopatrywanie siy u producent6w posiadaj<j.cych odpowiednie zezwolenia na sprzedaz 

hurtovv'1:) napoj6w alkoholowych (przedsif;biorca zobowiqzany jest okazac 

OdpOlI'iedniefaklw:l'J ...................................................................................................... . 

http:prowadz<j.ce


okazywanie l.as\viadczell 0 uiszczeniu oplaty za korzystanie z zezwolenia przedsiybiorcom 

zaopatrujqcym dany punkt sprzedazy walkohol 

- posiadanie tytulu prawnego do lokalu ........................................................................... . 


- prowadzenie sprzeda7.y zgodnie z posiadanym zezwoleniem ....................................... .. 


21 lone warunki prowadzenia sprzedazy napoj6w alkoholowych okreSlone w ustawie 

o \vychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi: 

- rod/aj sklepu: branzov-,y Ie sprzedaz<! napoj6\v alkoholowych. wydzielone stoisko ze 

m2sprzedai.q alkoholu w sklepach samoobslugowych 0 pow. 200 po\vierzchni 

sprzedazowej, pozostale sklepy sprzedaz bezposrednia prowadzona przez 

sprzedawcy/ ........................................................................................................................... .. 

31 Zasady prowadzenia sprzedazy napoj6w alkoholowych: 

przestrzcganie zakazu sprzedazy napoj6w alkoholowych osobom nieletnim 

i nietrzeZ\vY1TI ................................................................................................................ . 

- przestrzeganie zakazll sprzedazy l1a kredyt i pod zastaw ................................................ .. 


- przestrzeganie zakazu spozywania alkoholu w miejscu sprzedazy Idotyczy sklep6wl oraz 

w najblizszej okolicy punktu sprzedazy ................................................................... .. 

41 Reklama i promocja napoj6w alkoholowych Ireklama i promocja moze odbywae siy 

w wydzielonych stoiskach, wewnittrz sklep6w monopolowych i zaklad6w gastronomicznych, 

hurtowniach. reklama piwa musi miee odpowiednia formyl: .......................................... . 



51 lnformacje dla klientow: 

- informacja 0 szkodliwosci spozywania alkoholu /obowiqzkowe/ ................................ .. 


- informacja 0 zakazie sprzedazy osobom nieletnim ...................................................... . 


- informacja 0 zakazie sprzedaiy osobom nietrzeZwym ................................................ .. 


zakazie sprzcdazy napoj6vv alkoholowych na kredyt i pod zastaw ............................. .. 


- zakazie spozywania napoj6w alkoholowych w obrybie plac6wki handlowej ........... . 


- godzinach otwarcia plac6wki handlowej ...................................................... . 


- posiadanill odpowiedniego zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych ................ . 


61 lone uwagi i spostrzezenia Inp. powiadamianie policji 0 przypadkach zakl6cania 

porzqdkll publicznego w zwiqzku ze sprzedazq alkoholul: ...................................................... . 

Wyjasnicnia i uwagi zlozonc przez strony przy dokonywaniu kontroli: .......................... .. 


Uwagi i zalcccnia kontroluj~lcych: .......................................................................................... . 


Na tym protok6l zakOl1czono i podpisano. 

Przeprowadzajqcy kontrolt;: 

1 .................................................... . 
Ipodpis przedsit;biorcyl 

2....................................... . 


-, 
.J ..•.•........•.............••...•...•.. 


