
Załącznik Nr 4 

do Zarządzenie Nr 572/2014 

Wójta Gminy Janów 

 

Janów, dn. 15 kwietnia 2014................................................ r. 

 

PAN/PANI……………………………….. 

……………………………… 

…………………………….. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze wszczęcia kontroli 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dna 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356) w związku z art. 79 ust. 1 ustawy  

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. 

zm.) Wójt Gminy Janów informuje, że w terminie nie wcześniej od dni niż 7 dni i nie później niż 

przed upływem 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia upoważnieni członkowie 

Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowie, dokonają 

kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Zakres kontroli: 

1. Przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych określonych  

w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 

a) czy przedsiębiorca posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży; 

b) czy przedsiębiorca dokonał opłaty za korzystanie z zezwolenia (należy okazać dowód 

dokonania opłaty); 

c) czy przedsiębiorca zaopatruje się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – na 

podstawie faktur zakupu napojów alkoholowych; 



d) czy przedsiębiorca posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych (przedsiębiorca winien okazać dokument 

potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt notarialny, umowę najmu, umowę 

dzierżawy); 

e) czy działalność gospodarcza w zakresie objętym zezwoleniem jest wykonywana tylko 

przez przedsiębiorcę oznaczonego w zezwoleniu i wyłącznie w miejscu wymienionym  

w zezwoleniu; 

f) czy punkt sprzedaży spełnia wymogi określone w uchwale Nr 182/XXXII/05 z 17 marca 

2005 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Janów miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych; 

g) czy alkohol sprzedawany jest na kredyt lub pod zastaw; 

h) czy w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych uwidoczniona jest 

informacja o szkodliwości spożywania alkoholu oraz informacja o zakazie sprzedaży  

i podawania napojów alkoholowych nieletnim; 

i) czy w punkcie sprzedaży przestrzegany jest ustawowy zakaz reklamy i promocji napojów 

alkoholowych – ZAKAZ nie obejmuje piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona 

pod warunkiem, że: 

- nie jest kierowana do małoletnich, 

- nie przedstawia osób małoletnich, 

- nie łączy spożywania ze sprawnością fizyczną bądź kierowania pojazdami, 

- nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem 

stymulującym, uspokajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych, 

- nie zachęca do nadmiernego spożywania alkoholu, 

- nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy 

wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego, 

- nie wywołuje skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką 

lub pracą, sukcesem zawodowym lub życiowym, a 20% powierzchni takiej reklamy 

zajmuje informacja o szkodliwości spożywania alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu 

nieletnim. 


