Wójt Gminy Kwicrzyn
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 76/21
Wójta Gminy Kwidzyn
z dnia 30 czerwca 2021r.

UPOWAŻNIENIE Nr
z dnia
Na podstawie art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 1119), w związku z art. 49 ust. 7 ustawy z dnia
6 marca 2018r. prawo przedsię biorców (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 162 ze zmianami) oraz Zarządzeniem
Nr 76/21 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie kontroli przestrzegania zasad
i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn
upoważniam
Pana/Panią
( imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej)

członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie do przeprowadzenia kontroli
w punkcie sprzedaży:
1)
w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn.
Data rozpoczęcia kontroli i przewidywany termin zakończenia

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy:
- Kontrolowany ma prawo do uczestnictwa w czynnościach w ramach kontroli chyba, że zrezygnuje z tego uprawnienia. Kontrolowany jest
obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego
nieobecności.
- Kontrolę przeprowadza się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych, w godzinach jego otwarcia.
-Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli
i obowiązany jest niezwłocznie okazać książkę kontroli kontrolującym.
-Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 48,
art. 49, art. 50 ust. 1 i 2, art. 54 ustawy prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r., poz. 162 ze zmianami)

podpis osoby udzielającej upoważnienia
z podaniem funkcji

(pieczęć okrągła
organu kontroli)
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