
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 
Burmistrza Miasta Nowy Targ 
 z dnia 20 października 2016r. 

( Nr zawiadomienia )
[Nazwa/Nazwisko i imię kontrolowanego i adres siedziby/adres zamieszkania)
dotyczy:......................................................................................................
(nawa i adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych)

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 8 oraz art.
183  ustawy  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U z 2016, poz. 487) zawiadamiam o zamiarze wszczęcia kontroli w
zakresie  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych na terenie Miasta Nowy Targ.
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.
Kontrola prowadzona będzie przez upoważnionych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zakres kontroli obejmuje ustalenia:
1. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Posiadanie dowodu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń/zezwolenia.
3.  Źródła zaopatrywania się w napoje alkoholowe (posiadanie faktur od dostawców)
4. Posiadanie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu.
5. Stwierdzenie czy prowadzenie sprzedaży jest zgodne z udzielonym zezwoleniem.
6. Stwierdzenie przestrzegania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom 
nieletnim i nietrzeźwym.
7.  Przestrzegania zakazu sprzedaży na kredyt lub pod zastaw.
8.  Przestrzegania zakazu spożywania  alkoholu w miejscu sprzedaży (dotyczy sklepów) oraz  w
najbliższej okolicy punktu sprzedaży.
9. Przestrzegania zasad reklamy i promocji napojów alkoholowych.
10. Sposobu informowania klientów:
1) o szkodliwości spożywania alkoholu,
2) o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
3) o zakazie sprzedaży osobom nietrzeźwym.
4) o zakazie spożywania napojów alkoholowych w obrębie placówki,

Czynności  kontrolnych  dokonuje  się  w  obecności  kontrolowanego  lub  osoby  przez  niego
upoważnionej. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.

………………………………………………………..

(Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia) 


