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NAZWA PROCEDURY 
 

KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD 
I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

W GMINIE BYSTRZYCA KŁODZKA 

 
Zakres przedmiotowy kontroli 

 
Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Zakres podmiotowy kontroli  

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bystrzyca 

Kłodzka na podstawie zezwoleń wydanych przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

Planowanie kontroli poprzedzone jest przeprowadzeniem analizy prawdobodobieństwa 

naruszenia prawa we własnym zakresie przez przewodniczącego Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Analiza obejmuje identyfikację obszarów 

podmiotowych i przedmiotowych w których ryzyko naruszenia prawa jest największe. 

 

W szczególności, kontrolowane będą punkty sprzedaży napojów alkoholowych na które 

wpływają skargi lub interwencje, punkty które w roku poprzednim nie były kontrolowane 

oraz nowopowstałe punkty sprzedaży. Punkty sprzedaży napojów alkoholowych w których 

stwierdzono nieprawidłowości podczas poprzednich kontroli. 

 

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust. 1 ustawy Prawo 

przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona 

dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną 

przez ten sam organ – z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust. 2 ustawy Prawo 

przedsiębiorców). 

 

Osoby przeprowadzające kontrole 
 

    Zespół Kontrolujący - upoważnieni przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bystrzycy Kłodzkiej, na 

mocy art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 



przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepis stanowi, że „organ zezwalający lub, na podstawie 

jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania 

z zezwolenia”. 

 
Dokumenty wymagane przez Organ Kontrolny od przedsiębiorcy podczas kontroli 

 (art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi): 
 

− zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą, 

− tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, 

− faktury zakupu napojów alkoholowych, 
 

Dokumenty sporządzone podczas kontroli 
 

− protokół kontrolny, 

− inne (w razie potrzeby). 
 
INNE UWAGI: 
- pracownicy organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli (art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2021r.poz.162 t.j), 

- kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu (za wyjątkiem 

sytuacji opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2021r.poz.162 t.j), 

- przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy oraz do 

pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli,  

w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r.poz.162 t.j), 

- kontrolę przeprowadza się w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania 

działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza 

się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż 

siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu 

kontroli (art. 51 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.  

z 2021r.poz.162 t.j). 

 

Podstawa prawna 
 

− Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz.1119 t.j.) 

− Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r.poz.162 t.j).  

 


