
ZARZĄDZENIE NR W.0050.78.2021  

Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 15 listopada 2021 r.  

 

w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przestrzegania zasad 

prowadzenia reklamy i promocji napojów alkoholowych na terenie Gminy Zębowice.  

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) art. 13 ¹, art. 18 ust. 8 oraz art. 183 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w związku z art. 45 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 poz. 162) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Ustalam schemat kontroli stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2. Harmonogram kontroli zawierający terminy i wykaz punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych sporządza Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Zębowicach i przedkłada Wójtowi do zatwierdzenia.  

§ 3. 1. Kontrolę przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 

wydanych na podstawie art. 18 i 18¹ (z wyłączeniem kontroli rocznych oświadczeń o wartości 

sprzedaży napojów alkoholowych), prowadzą upoważnieni członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli.  

2. Na polecenie Wójta mogą być przeprowadzane kontrole doraźne.  

3. Kontrola prowadzona będzie przez zespół kontrolny liczący co najmniej 2 osoby.  

 

§ 4. Ustalam wzory:  

1) jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przez członków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach, stanowiącego załącznik nr 

2 do niniejszego zarządzenia,  

2) zawiadomienia o zamiarze przeprowadzeniu kontroli, stanowiącego załącznik  

nr 3 do niniejszego zarządzenia,  

4) protokołu z kontroli, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia  

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zębowicach.  

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Zębowice           

  /-/ Waldemar Czaja 

                                                                                                                  

 

 

 


