
 

Załącznik Nr 4 

do zarządzenia Nr …./2022  Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 5 grudnia 2022 r. 

 

 

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

          (oznaczenie organu)                                                                  (miejsce i data wystawienia) 

 

 

ZAWIADOMIENIE  

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

 

Podstawa prawna: 

 Art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze 

zmianami)  w związku z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami)  

 

zawiadamiam: 

Pana/Panią:…………………………………………………………….,  

prowadzącą/ego działalność w postaci sprzedaży napojów alkoholowych w Mieście i Gminie 

Syców pod adresem:……………………………………………………………………………. 

nazwa punktu sprzedaży:………………………………………………………………………. 

o zamiarze przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów 

 

Zakres przedmiotowy kontroli: 

⎯ Przestrzeganie określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami) warunków prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

⎯ Przestrzegania określonych w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami) zasad prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych 

 

1. Kontrola zostanie wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dnia i nie później niż przed 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Na pisemny wniosek przedsiębiorcy 

kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.  

2. Kontrola zostanie przeprowadzona przez upoważnionych członków Miejsko-Gminnej 

Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Sycowie. 

3. Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez 

niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną.  

4. Z przeprowadzonych czynności sporządzony zostanie protokół kontroli oraz stosowny wpis  

w książce kontroli, którą przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać 

kontrolującemu (art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2021 r., poz. 162 ze zmianami) 
 

W celu usprawnienia i przyspieszenia kontroli w dniu kontroli prosi się przedłożyć następujące 

dokumenty:  

⎯ zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą, 

⎯ aktualny tytuł prawny do lokalu stanowiącego miejsce sprzedaży,  

⎯ wydruki z kasy fiskalnej o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok …………  

            lub zestawienie innych dokumentów księgowych potwierdzające podaną wartość sprzedaży. 

 
 

………………………………………………………… 

(podpis i pieczęć Burmistrza Miasta i Gminy Syców)  

 


