POUCZENIE
Zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych
1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie
gminy Bestwina
2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Bestwina członkowie
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bestwinie.
3. Kontrola może być prowadzona w obecności Policji oraz innych uprawnionych
podmiotów – dokonujących czynności w zakresie określonych prawem kompetencji.
4. Do kontroli o której mowa w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy rozdziału
5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.
5. Zgodnie z art. 79 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.
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.
6. W uzasadnionych przypadkach określonych w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej kontrola może zostać wszczęta bez zawiadomienia przewidzianego w art. 79
ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej.
7.

Zakres kontroli obejmuje ustalenie:
1) przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi warunków
korzystania z zezwolenia, a w szczególności:
a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
b) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń – weryfikacja terminowości
oraz prawidłowości złożonych oświadczeń oraz wniesionych opłat
(w przypadku stwierdzenia uchybień – wszczęcie postępowania
administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia),
c) podsumowanie analizy dokumentacji źródłowej notatką służbową
rozliczeniową (w przypadku zgodności danych z podanymi
w oświadczeniu – zakończenie czynności weryfikacyjnych pismem,
w przypadku rozbieżności – wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawie cofnięcia zezwolenia),
d) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców
posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów
alkoholowych,
e) posiadanie tytułu prawnego do lokalu,
f) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem,
tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu
wymienionym w zezwoleniu,
2) przestrzegania określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) zasad porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych
lub w najbliższej okolicy,
b) niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom
nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw.

