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W związku ze zobowiązaniem Prezydenta Miasta Zgierza 
do wykonania zaleceń pokontrolnych doręczonych w dniu 20 września 
2013 roku a dotyczących przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Zgierza w dniach 
20-24 maja 2013 roku kontroli w zakresie oceny prawidłowości i legalności 
wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego 
na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie zakresu i cofania zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przekazywania ww. danych i informacji 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informuję, 
co następuje. 

1. Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych składane 
przez przedsiębiorców zawierały wszystkie elementy wymagane przepisami 
prawa. Wpływ na poprawność wniosków miała niewątpliwie praca Wydziału 
Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza, który opracował i udostępnił 
odpowiednie formularze. 
Powyższe działanie zostało pozytywnie ocenione przez kontrolującego 
jako przykład dobrej praktyki. 
Wobec jednak stwierdzenia jednostkowego przypadku niewskazania 
we wniosku adresu punktu składowania napojów alkoholowych oraz braku 
w aktach sprawy dokumentu potwierdzającego w sposób dostateczny 
umocowanie wnioskującego, podjęte zostały działania mające na celu 
wyeliminowanie w przyszłości takich uchybień. Pracownik Wydziału 
Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza odpowiedzialny 
za przyjmowanie i sprawdzanie wniosków pod względem merytorycznym 
i formalnym został pouczony o konieczności rzetelnej weryfikacji poprawności 
wpływających wniosków oraz załączonych do nich dokumentów, w tym 
o konieczności stosowania w prowadzonych postępowaniach art. 64 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w sytuacjach określonych w tym przepisie. 



2. Zgodnie z brzmieniem art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1356, z późn. zm.) opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wnosi się w stosownej wysokości na rachunek gminy 
przed wydaniem zezwolenia. Zawarte w powyższym przepisie sformułowanie 
„przed wydaniem zezwolenia" powoduje wiele wątpliwości w praktyce, 
albowiem sposób egzekwowania tego obowiązku nie jest jednolity. Gminy 
pobierają przedmiotową opłatę zarówno przed wydaniem decyzji w sprawie 
udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, jaki i przed dniem 
(lub w dniu) doręczenia zezwolenia przedsiębiorcy. 
Mając na względzie stanowisko kontrolującego, pragnę zapewnić, że wszystkie 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych będą wydawane przez tutejszy 
organ zezwalający w oparciu o przepis art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), tj. po wniesieniu 
przez przedsiębiorcę opłaty w wymaganej wysokości przed dniem wydania 
zezwolenia. 

3. Informuję, że zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym 
informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przekazywane są do CEIDG w sposób zgodny z art. 37 
ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), tj. niezwłocznie, nie później 
niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym 
rozstrzygnięciu sprawy. W celu wyeliminowania ewentualnych 
nieprawidłowości w przyszłości, realizacja powyższego zadania przez 
pracownika Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza, 
odpowiedzialnego za przekazywanie przedmiotowych informacji do CEIDG, 
będzie podlegała szczególnemu nadzorowi Naczelnika Wydziału. 
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