
Zarządzenie Nr 101/2019
z dnia 22 lutego 2019
Prezydenta Miasta Kalisza      

w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 8 i art. 18³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2137z późn. zm.) w
związku z art.47 ust.3 ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:

§ 1 

1.  Kontrole  przedsiębiorców  w  zakresie  przestrzegania  zasad  i  warunków  korzystania  z
zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeprowadzane  są  zgodnie  ze  schematem
procedury stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.  Ogólny  schemat  procedur  kontroli  podlega  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Informacji
Publicznej.
3. Kontrole będą planowane w pierwszym kwartale każdego roku i zostaną przeprowadzone
po  uprzednim  dokonaniu  analizy  prawdopodobieństwa  naruszenia  prawa  w  zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
4.  W  celu  dokonania  analizy  prawdopodobieństwa  naruszenia  prawa  w  zakresie
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejska  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Kaliszu  występuje  do
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i do Straży Miejskiej w Kaliszu o informacje w tym
zakresie  oraz  we  współpracy  z  KMP  dokonuje  analizy  Krajowej  Mapy  Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
5.  Analiza  obejmuje  identyfikację  obszarów podmiotowych i  przedmiotowych,  w których
ryzyko naruszenia przepisów prawa jest największe.

§ 2

1.  Do  kontroli  stosuje  się  przepisy  rozdziału  5  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  Prawo
przedsiębiorców (D.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) i art.  18 ust.  8  ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2018 r.  poz. 2137 z późn. zm.).
2. Plan kontroli zatwierdza Przewodniczący Miejskiej  Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Dopuszcza się zmiany w planie kontroli jeżeli taka konieczność wyniknie z
dodatkowej analizy zagrożeń.
3. Kontrole prowadzone będą przez co najmniej dwóch, upoważnionych członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu.
4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują członkowie zespołu
kontrolnego oraz właściciel punktu sprzedaży, lub osoba przez niego upoważniona obecna w
czasie kontroli.



§ 3

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Wiceprezydentowi Miasta 
Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza,
2) Przewodniczącemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w Kaliszu.

§4

Zarządzenie  podlega  publikacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta
Kalisza.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
        /.../

Krystian Kinastowski

                                                     



Załącznik 
do Zarządzenia nr 101 /2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22.02.2019

 

KONTROLA  INTERWENCYJNAKONTROLA  PLANOWA

MIASTO   KALISZ
Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania 
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 Podstaw prawne kontroli:
-  art. 47 ust.3  ustawy prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz.646 z późn. zm.)
- art. 18 ust. 8 i art. 18³ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.)

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i 
czasie określonym w upoważnieniu do 

przeprowadzenia kontroli

Przeprowadzana w przypadkach określonych w art. 
47 ust. 2 i art. 48 ust. 11 ustawy prawo 

przedsiębiorców

Sporządzenie protokołu kontroli

Pisemne zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze 
wszczęcia kontroli

Postępowanie pokontrolne 

analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa 
zgodnie z art. 47. ust.1 ustawy prawo 

przedsiębiorców 


