
Procedury kontroli 
przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń  

na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 

 

Podstawa  

prawna kontroli 

1. Rozdział 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców . 

2. art. 18 ust. 8 i art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r.                   

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Zakres 

przedmiotowy 

kontroli 

Przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  

Zakres 

podmiotowy 

kontroli 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem lub w miejscu  

sprzedaży, na podstawie zezwoleń wydanych przez Prezydenta 

Miasta Łomża. 

 

 

Zakres przedmiotowy kontroli: 

 

1. Przestrzeganie warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, 

określonych w ustawie, a w szczególności: 

a) posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

b) posiadanie tytułu prawnego do lokalu, 

c) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem. 

2. Przestrzeganie warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a w szczególności: 

a) przestrzeganie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych                   

lub   w najbliższej okolicy, 

b) przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom 

nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 

c) uwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu, 

d) przestrzeganie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, 

e) sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych i przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są sklepy branżowe ze sprzedażą 

napojów alkoholowych, wydzielone stoiska ze sprzedażą alkoholu                                         

w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 

200m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których 

prowadzi się bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. 

3. Prawidłowość danych podanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 

poprzednim.  
 



 

1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy 

prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych.  

W pierwszej kolejności kontrolowani będą: 

 przedsiębiorcy, na których złożono skargi na wykonywanie działalności 

gospodarczej w zakresie sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych 

niezgodnie  z przepisami prawa, 

 przedsiębiorcy, których oświadczenia o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych budzą zastrzeżenia co do prawidłowości ich sporządzenia, 

 przedsiębiorcy, u których podczas poprzedniej kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie 

sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych, 

 pozostali przedsiębiorcy w ramach kontroli profilaktycznej. 

2. Kontrole organizowane są przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Łomży. Mogą być prowadzone również we współpracy ze 

Strażą Miejską oraz innymi uprawnionymi podmiotami. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach Prezydent Miasta może powołać specjalny zespół, którego zadaniem 

będzie wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w sprzedaży napojów 

alkoholowych na podstawie posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia oraz 

podjęcie stosownych działań. 

3. Kontrole prowadzone są według harmonogramu kontroli ustalonego przez Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomży i zaakceptowanego przez 

Prezydenta Miasta Łomża. 

4. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu kontrolowanego 

przedsiębiorcy (z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 48 ust. 11 ustawy Prawo 

przedsiębiorców). 

5. Przedstawiciele organu kontrolnego posiadają legitymacje służbowe oraz 

upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 

6. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych doręcza się przedsiębiorcy 

upoważnienie do kontroli wydane przez Prezydenta Miasta Łomża. 

7. Kontrolę wykonuje się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania 

działalności gospodarczej lub za zgodą i na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu 

przechowywania dokumentacji lub w siedzibie organu kontroli. 

8. Kontrolę przeprowadza się w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu. 

9. Z przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący sporządza protokół w trzech 

jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla przedsiębiorcy, MKRPA w Łomży oraz 

Prezydenta Miasta Łomża. 

10. Po przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący przekazuje protokół kontroli do 

punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz przedkłada Prezydentowi Miasta 

Łomża. 
 

 

 


