
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia W.0050.78.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 listopada 2021 r. 

 
 

UPOWAŻNIENIE Nr ..... 
z dnia .................. 

Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) oraz § ..... zarządzenia Nr 
.................... Wójta Gminy .................... z dnia .................... r. w sprawie przeprowadzania 
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy .................... 

Wójt Gminy ................... 

upoważnia Pana/Panią .................... - Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w .................... (numer legitymacji służbowej ....................) do 
przeprowadzenia w okresie od .................... do .................... kontroli przestrzegania zasad i 
warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 
.................... udzielonych na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na zasadach określonych w zarządzeniu nr 
.................... Wójta Gminy .................... z dnia .................... w sprawie przeprowadzania 
kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy ...................., a także zgodnie z harmonogramem kontroli u 
następującego podmiotu prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych: 
....................................................................................................................................................
... 

(nazwa i adres przedsiębiorcy - nazwa i adres punktu sprzedaży) 

Zakresem kontroli objęte jest przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy ................... określonych w przepisach 
powszechnie obowiązujących, a w szczególności w ustawie z 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) 
oraz prawa miejscowego. 

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy: 

Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie ................... dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania  
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży po okazaniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i wręczeniu 1 egz. upoważnienia przedsiębiorcy.  

Do kontroli przedsiębiorcy stosuje się w szczególności następujące zasady (art. 45-65 
ustawy z 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2021 r. poz. 162):  

Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.  
Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy: 

1) kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii 
Europejskiej; 

2) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 

3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25.08.2006 r.  
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133); 



4) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska; 

5) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 275); 

6) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania naruszeniu zakazów,  
o których mowa w art. 44b ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050); 

7) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z 
10.04.1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716); 

8) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 20.07.1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) w zakresie poziomów 
pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, 
radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej; 

9) przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism 
na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione; 

10) kontrola dotyczy przypadków określonych w art. 282c ustawy z 29.08.1997 r. - 
Ordynacja podatkowa; 

11) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 25.08.2006 r.  
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1355); 

12) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z 18.12.2003 r.  
o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972). 

Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz 
upoważnienia i protokoły kontroli. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę przez siebie 
upoważnioną, w obecności której wykonywane będą czynności kontrolne, w szczególności  
w czasie swojej nieobecności.  

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw 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 Prawo przedsiębiorców. Sprzeciw wymaga 
uzasadnienia..  

Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu kontroli, którego czynności sprzeciw 
dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego.  

Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ 
kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu..  

Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, w przypadku gdy organ przeprowadza 
kontrolę w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania 
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia 
dowodów jego popełnienia. Niniejsze upoważnienie ważne jest do ................. r.  

Wójt Gminy ......................... 

............................................................. 
(imię, nazwisko oraz podpis osoby 

udzielającej upoważnienia z podaniem 
zajmowanego stanowiska lub funkcji) 


