ZARZADZENIE NR 31/07
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli podmiotów gospodarczych
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167
poz.1372; z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143; z 2004 r. Nr 152 poz. 1597, Nr 273
poz. 2703, z 2005 r. Nr 23 poz. 186, Nr 132 poz. 1110, Nr 155 poz. 1298, Nr 179 poz. 1485,
z 2006 r. Nr 170 poz. 1217, 171 poz. 1225 )
zarządzam, co następuje:
§1
Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie
Gminy Jemielnica.
§2
1. Kontrolę przeprowadzają:
1) upoważnione przez Wójta osoby,
2) członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
2. Zakres kontroli:
1) zgodność prowadzonej sprzedaży, napojów alkoholowych z aktualnie ważnym
zezwoleniem przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży określonych w
art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania
alkoholizmowi,
2) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
§3
1. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych, których zakres określono w § 2
pkt. 2 przeprowadza zespół kontrolny w składzie co najmniej dwu osobowym, bez
powiadomienia kontrolowanego.
2. Osoby upoważnione do kontroli mają prawo do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub lokalu, gdzie prowadzona jest
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w takich dniach i godzinach,
w jakich jest prowadzona ta działalność,
2) żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwoleń.
§4
Podmiot kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbędne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli.
§5

.

1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, zespól kontrolny, dokonuje wpisu
2.
3.

4.
5.

do ksiązki kontroli.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
Na podstawie wyników kontroli, organ wydający zezwolenie wzywa podmiot
gospodarczy do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie, o ile nie
są one podstawą do cofnięcia zezwolenia.
Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do usunięcia
stwierdzonych uchybień, przesyła do organu wydającego zezwolenie informację o
wykonaniu zaleceń.
Sprawdzenie wykonania wniosków pokontrolnych stanowi odrębne zadanie kontrolne.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

.

