
Zarządzenie Nr OR.0050.18.2023 

Burmistrza Miasta Łaskarzew  

z 8 lutego 2023r..  

 

w sprawie: przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew 

Na podstawie art. 18 ust. 8 oraz art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165) 

zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Na terenie Miasta Łaskarzew przeprowadzane są kontrole, których celem jest ustalenie 

przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.  

§2. 

1. Kontrole przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych prowadzone są przez zespół ds. kontroli, zwany dalej „zespołem” złożonym 

z członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień 

upoważnionych przez Burmistrza Miasta Łaskarzew. Wzór upoważnienia stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

2. Zespół przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych po uprzednim 

zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli. Wzór zawiadomienia określa 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

3. Członkowie zespołu przed przystąpieniem do kontroli powołują ze swego składu 

przewodniczącego. 

4. Zespół przeprowadza kontrole punktów sprzedaży na zasadach określonych w załączniku 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

5. Z przeprowadzonej kontroli, zespół sporządza protokół kontroli punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.  

 



§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie.  

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Burmistrza miasta Łaskarzew 

Nr OR.0050.18.2023 z dnia 8 lutego 2023r. 

Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

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

Łaskarzew.  

2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Miasta Łaskarzew członkowie 

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie. 

3. Kontrole w danym roku planuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Uzależnień w Łaskarzewie na pierwszym posiedzeniu plenarnym, 

z uwzględnieniem dokonanej analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej. Przepisu nie stosuje się jeśli organ kontrolujący 

poweźmie uzasadnione podejrzenie, że w wyniku prowadzonej sprzedaży napojów 

alkoholowych dochodzi do zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub 

wykroczenia, popełnienia przestępstwa lub wkroczenia skarbowego innego naruszenia 

prawnego lub zakazu lub niedopełniania prawnego obowiązku. 

4. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych 

podmiotów – dokonujących czynności w zakresie określonych prawem kompetencji.  

5. Zgodnie z art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165, dalej jako ustawa), do 

kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o której mowa w niniejszym zarządzeniu 

stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców 

(t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 221).  

6. Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców 

organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Kontrolę 

wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od 

dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.  



7. W uzasadnionych przepadkach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców kontrola 

może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art. 48 ust. 1 i 2. 

8. Zakres kontroli obejmuje ustalenie: 

1) Przestrzegania określonych u ustawie warunków prowadzenia sprzedaży napojów 

alkoholowych, a w szczególności: 

a. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

b. wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia, o którym mowa w art. 11
1 

ust. 4 ustawy, 

c. posiadanie tytułu prawnego do lokalu, 

d. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wskazanym w zezwoleniu, 

e. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających 

odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

f. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez 

przedsiębiorcę w nim oznaczanego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. 

2) Przestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w 

szczególności: 

a. porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej 

okolicy, 

b. niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, 

na kredyt lub pod zastaw, 

c. uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

d. przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania i promocji napojów alkoholowych, 

e. przestrzeganie prawidłowych danych w oświadczeniu, o wartości sprzedaży 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku, 

f. spełniania wymogów określonych przez Radę Miasta Łaskarzew Uchwałami w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Łaskarzew oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Łaskarzew miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych. 



9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu ds. 

kontroli oraz właściciel punktu sprzedaży napojów alkoholowych lub osoba przez niego 

upoważniona (pełnomocnik, pracownik) obecna w czasie kontroli. 

10. W razie odmowy podpisania protokołu, fakt ten powinien by odnotowany z podaniem 

przyczyn odmowy i podpisany przez przewodniczącego zespołu kontrolującego. 

11. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

przedsiębiorcy i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.  

12. Kontrolujący mają obowiązek wpisać się do książki kontroli, która powinna znajdować 

się w siedzibie przedsiębiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew 

Nr OR.0050.18.2023 z dnia 8 lutego 2023r. 

………………………………………….. 

                 (pieczęć urzędowa)  

Łaskarzew, …………………… 

 

Upoważnienie 

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165), przepisów 

rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2023 r. 

poz. 221) oraz Uchwały Nr XLIX/305/2022 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2022 

r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 rok oraz Zarządzenia Nr 

OR.0050.18.2023 z dnia 8 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania 

zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Miasta Łaskarzew: 

BURMISTRZ MIASTA ŁASKARZEW UPOWAŻNIA 

1. Panią/Pana …………………………………………………………………………………… 

2. Panią/Pana …………………………………………………………………………………… 

3. Panią/Pana …………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

Będącą/będącym członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i  Uzależnień w Łaskarzewie do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Łaskarzew udzielanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zasad określonych w Zarządzeniu 

Burmistrza Miasta Łaskarzew Nr OR.0050.18.2023 z dnia 8 lutego 2023r. oraz zgodnie z 

harmonogramem kontroli u następującego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów 

alkoholowych: 



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

(imię i nazwisko przedsiębiorcy – nazwa i adres punktu sprzedaży) 

Zakres kontroli: 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia/zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Miasta Łaskarzew udzielonych na podstawie ustawy z dnia 26 

października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  oraz 

prawa miejscowego.  

Data rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli: 

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

 

…..…………………………………….. 

(pieczęć i podpis Burmistrza Miasta Łaskarzew) 

 

Załącznik: pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy 

 

1. Upoważnieni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Uzależnień w Łaskarzewie dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i poza nim po okazaniu 

upoważnienia do przeprowadzania kontroli i wręczeniu 1 egz. upoważnienia przedsiębiorcy.  

2. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę 

kontroli oraz upoważnienia, protokoły kontroli. Zobowiązany jest niezwłocznie okazać 

książkę kontroli kontrolującym celem dokonania wpisu o kontroli.  

3. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

4. Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, w godzinach jego 

otwarcia.  

5. Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie 

może przekraczać 12 dni roboczych. 

6. Kontrolowany jest zobowiązany do składania niezbędnych wyjaśnień na żądanie 

kontrolującego. 

7. Przedsiębiorca może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem wobec podjęcia 

i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48, art. 49, art. 

50 ust. 1 i 5, art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1, art. 55 ust 1 i 2 oraz art. 58 ustawy a dnia 6 marca 

2018 roku – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 221) w terminie 3 dni roboczych 

od dnia wszczęcia kontroli. 

8. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy przeprowadzenie kontroli jest niezbędne 

dla przeciwdziałania popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.  

 

Potwierdzam doręczenie upoważnienia z pouczeniem: 

Przedsiębiorca / osoba upoważniona / pracownik kontrolowanego 

……………………………………….. 

                       (data i podpis) 



Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew  

Nr OR.0050.18.2023 z dnia 8 lutego 2023r. 

 

Znak: MKRPAiU/       /2023  

Łaskarzew, dn. …………………….. 

 

PROTOKÓŁ 

Kontrola podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Miasta Łaskarzew  

Przeprowadzona w dniu ………………  w Łaskarzewie  godz. ……………............................,  

podmiot gospodarczy o nazwie ………………………………………………............................  

właściciel ……………………………………………………………………………………….. 

Przedmiot kontroli: przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w szczególności art. 13
1 

i art. 15 ustawy oraz uchwał Rady 

Miasta Łaskarzew i Zarządzeń Burmistrza Miasta Łaskarzew.  

Obecni członkowie zespołu ds. przeprowadzenia kontroli na podstawie upoważnienia 

Burmistrza: 

1.Przewodniczący zespołu - ……………………………………………………………………. 

2. Członek - …………………………………………………………………………………….. 

3.Członek - ……………………………………………………………………………………...  

strony i ich pełnomocnicy:  

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

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

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

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje: 

1. Informacje dla klientów: 



- punkt sprzedaży otwarty w godzinach : …………………. 

- informacja o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych: TAK/NIE 

- informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim: TAK/NIE 

- informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym: TAK/NIE 

- informacja o zakazie sprzedaży na kredyt i pod zastaw: TAK/NIE 

- informacja o zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki (dotyczy 

sklepów): TAK/NIE  

2. Zasady prowadzenia sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 

- przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim 

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

- przestrzeganie zakazu sprzedaży na kredyt i pod zastaw 

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

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

w najbliższej okolicy punktu sprzedaży ………………………………....................................... 

- przedstawianie prawidłowych danych w oświadczeniu zgodnie z art. 11
1 

ust. 4 ustawy, 

o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 

w poprzednim roku …………………………………………………………………………….. 

 3. Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych: 

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

- wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia ……………………………………………….. 

- zaopatrywanie się u producentów posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaży 

hurtową napojów alkoholowych (przedsiębiorca zobowiązany jest okazać odpowiednie 

faktury) …………………………………………………………………………………………. 

-posiadanie tytułu prawnego do lokalu ………………………………………………………… 

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

4. Przestrzeganie zasad zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych zgodnie z art. 

13
1 

ustawy: …………………………………………………………………………………… 



5. Usytuowanie placówki względem obiektów chronionych zgodnie z Uchwałą Rady 

Miasta w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Łaskarzew miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: …………………………………………… 

6. Informacje dotyczące zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedaży 

napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub w okolicy: 

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

... 

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

7. Inne uwagi i wyjaśnienia wniesione przez strony w trakcie kontroli: 

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

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokół odczytano obecnym, kopię pozostawiono w miejscu kontroli.  

Podpisy obecnych: 

Przeprowadzający kontrolę:                                                    Podpis i pieczęć 

przedsiębiorcy: 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaskarzew 

Nr OR.0050.18.2023  z dnia 8 lutego 2023r. 

 

MKRPAiU/       /2023                                                              Łaskarzew, dn. …….…………... 

Pan/Pani ………………………………. 

 

ZAWIADOMIENIE 

O zamiarze wszczęcia kontroli w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych 

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

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165) w związku 

z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2023 r. 

poz. 221), Burmistrz Miasta Łaskarzew informuje, że nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 

przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, 

upoważnieni członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Łaskarzewie, 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) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  warunków prowadzenia sprzedaży napojów 

alkoholowych, w szczególności: 

- posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia, o którym mowa w art. 11
1 

ust. 4 ustawy z dnia 

26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

- posiadanie tytułu prawnego do lokalu, 



- sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu wskazanym w zezwoleniu, 

- zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających 

odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

- wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem, tylko przez 

przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu. 

2) Przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w 

szczególności: 

- porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych lub w najbliższej 

okolicy, 

- niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym na 

kredyt lub pod zastaw, 

- uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

- przestrzeganie prawidłowych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w poprzednim roku, 

- spełniania wymogów określonych przez Radę Miasta Łaskarzew Uchwałami w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta 

Łaskarzew oraz ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Łaskarzew miejsc sprzedaży 

i podawania napojów alkoholowych.   

 

……………………….………………. 

(podpis Burmistrza Miasta Łaskarzew) 
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