
Sochaczew dnia

( Iaiq i nazwisko waioskadawcY)

Zwracam siQz proibqo pomoclv sprawie ndduiywnnia dlkoholu przdz

urodzonego / urodzonei fui"o ' "' ' "' "' "-
(data urodzenid)

Amiond rodzic:6w)

zamieszlcalego / zamieszknlei w Sochaczewie nd ulicy " '-' "'

(dotcta&ry adres do lorespondmcii o*by zglananei )

Czy mraty miejsce interwencie policji 6txrawn; "'

Swiadkwie
L........

(imiq nazwisko i adres )

(podPis wnioskodawcY)

Tel .'"" ''
(Adres do laresPondcncii i

Numei telefonu)



Sochaczew, dnia

/ imiq i nazwisko lub nazwa firmy /

/ adres zamieszkania, siedziba firmy /

uRzAD MTASTA
w SOCHACZEWIE

Wydzial polityki Spol€cznej
i Ochronv Zdrowia

OSwIADCZENIE

uprzedzony o odpowiedzialnosci kamej wynikaiqcej z art.233 g r Kodeksu Karnego za
skladanie falszy'lvych zeznah w zwiqzku z art. r ust. 4 ustawy z dnia
26 pa2dziemika 1982r. o wychowaniu w trzeiwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (Dz.lJ. z2016r.
poz.487 1.t. z p62n.zm.)., po zapoznaniu siq z art. I 8 ust. l0 pkt. 5 w/w ustawy oSwiadczam,
2e w roku 2016 warto66 sprzedar2y napoj6w alkoholowych w sklepie I zak\adzie

/ rodzaj punktu oraz dokladny adres /

wyniosla:

o do 4,5o/o zawartosci alkoholu otaz zl (slo,.r,nie zl')

powy2ej 4,5o/o do l8% zawarto6ci alkoholu / z wyjqtkiem piwa / ..........................................21 (slov,nie

z.l)

powy2ej 18% zawarto6ci alkoholu (slownie zl)

piwa

/ podpis /



Pouczenie:
l. O6wiadczenie powiruto byi zlo2one do dnia 3l stycznia ka2dego roL:u kalendarzowego

2. W przypadku prowadzenia dzialalnoSci gospodarczej na podstawie umowy sp6lki cy'wilnej - podpisy

3.

wszystkich wsp6lnik6w winny byi zlo2one na o6wiadczeniu
Zezwoleria ta sprzeda2 napo.j6w alkoholowych wygasaj4 m.in. w przlpadku;
niedopelnienia w terminach obowi4zku:
a) zlo2eda oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. llr ust.4, lub ustawy o wychowaniu w trzeZwo6ci i
przeciwdzialaria alkoholizmowi
b) dokonania oplaty w *ysoko6ci okre6lonej w an. I 1r ust. 2 i 5. ww. ustawy
l2a. W przypadku, o kt6rlm mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z uplywem 30 dni od

dnia uplywu terminu dopelnienia obowi4zku zlo2enia o6wiadczenia, o ktoryrn mowa w a . I lr ust. 4,
je2eli przedsiEbiorca w terminie 30 dni od dnia up\'wu terminu do dokonania czynno6ci okre6lonej w
ust. 12 pkt 5 lit. a nie zlo2y o6wiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem oplaty dodatkowej w
wysoko6ci 30% oplaty oke6lonej w art. 1 I I ust. 2.

l2b. W przypadku, o kt6rym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z uply'rvem 30 dni od

dnia uplywu terminu dopelnienia obowi4zku dokonania oplaty w wysoko6ci okreSlonej w art. I 1r ust.

2 i 5, jeieh przedsiqbiorca w terminie 30 dni od dnia uplywu terminu do dokonania czynnoSci

okeslonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie [iniesie raty oplaty okeslonej w art. I lr ust. 2 albo 5, powiqkszonej

o 30% tej oplaty.
13. Przedsiqbiorca, kt6rego zezwolenie wygaslo z przyczyn okeslonych w ust. 12 pkt 5, moze

wystqpii z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeSniej ni2 po uply'wie 6 miesiqcy od dnia
wydania decyzji o wygaSniqciu zezwolenia.
Zgodnre z art. l8 ust. l0 pkt. 5 ww. ustawy zezwolenia cofa siq w przypadku przedstawienia

falszytych danych w o6wiadczeniu o warto6ci sprzeda2y napoj6w alkoholowych w roku poprzednim
Zgodde z an.2r pkt. 8 ww. ustawy warto6d sprzedaZy jcst to kwola nale2na sprzedawcy za sprzedane
napoje alkoholowe, z uwzglqdnieniem podatku od towar6w i uslug oraz podatku akcyzowego.

5.

4.



MIEJSKA KOMTSJA ROZWI.{ZYWANIA PROBLEM6W ALKOHOLOWYCH
96-500 Sochaczew, ul. l-Maja 16

Miejska Komisja Rozwi4zyrvania Problem6w Alkoholowych w Sochaczewie, dziala na
podstawie art. 4' ust.3 ustawy z dnia 26 pa2dziemlka 1982 roku o wychowaniu w
trze2woici i przeciwdzialaniu alkoholizmowi powolana przez Burmistrza Miasta
Sochaczew.

W jej sklad wchodz4 osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwi4zywania
problem6w alkoholowych (art.4rust.4 w/w ustawy) o r62nych, uzupelniaj4cych siE
kompetencjach:

. Krystyna Krzywonos - Przewodnicz4ca (MOPS),

. Dorota Wlod arczyk - Czlonek (S4d Rejonowy)

. Elibieta Uczciwek - Czlonek (Poradnia Leczenia Uzale2nieri)

. Just),na Citko - Czlonek (KPP)

. Wlodzimierz Slomka - Czlonek (Urz4d Miejski)

DO USTAWOWYCH ZADAN MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIAZYWANIA
PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH NALEZY:

. Inicjowanie dzialafi realizacji zadari wlasnych samorz4du zwiqzanych z profilaktyk4
i rozwi4zyrvaniem problem6w alkoholowych;

. Podejmowanie cz),nno6ci zmierzaiEcych do zobowiqzania osoby uzale2nionej od
alkoholu do poddania siq leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego;

. Opiniowanie wydawania zezwolen na sprzeda2 lub podawanie napoj6w
alkoholowych pod wzglqdem zgodnoSci lokalizacji punktu sprzeda2y z uchwalami
Rady Miasta, o kt6rych mowa w art. l2 ust, 1 i 2 ustawy (limit u lokalizacja
punkt6w, w kt6rych sprzedawane i podawane s4 napoje alkoholowe);

. Kontrola prz estrzegania zasad i warunk6w korzystania z zezwolef,na sprzeda2 lub
podawania napoj6w alkoholowych (na podstawie upowa2nienia wydanego przez
Burmistrza Miasta Sochaczew art. l8 ust. 8 w/w ustawy);

. Podejmowanie interwencji w zwiqzkl z naruszeniem przepis6w okre6lonych w art.
13r (reklama) i 15 (zakaz sprzedu2y) ustawy oraz wystqpowanie przed s4dem w
charakterze oskar2yciela publicznego.

Miejska Komisja Rozwi4Tywania Problem6w Alkoholowych w Sochaczewie miqdzy
innymi prowadzi czynnoSci zwiqzane z zastosowaniem obowi4zku poddania siq leczeniu w
zakladzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustaw4z dnia 26
paldziemlka 1982 roku o wychowaniu w trze2woSci przeciwdzialaniu alkoholizmowi, tj.:

,rArt.4',

3. W6jtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powoluj 4 miej skie (grninne) komisje
rozwiqz:yvania problem6w alkoholowych, (.. .) podejmujAce czynnoSci zmierzajqce do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale2nionej od alkoholu obowi4zku poddania siq
leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego.



Lrt.24.

Osoby, kt6re w zwiqzkt z nadu2)ryvaniem alkoholu powoduj4 rozklad 2ycia rodzinnego,
demoralizacjq maloletnich, uchylaj4 siq od pracy albo systematycznie zakl6caj4 spok6j lub
porzqdek publiczny, kieruje siq na badanie przezbieglego w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleZnienia od alkoholu i wskazania rodzajt zaktradtleczniczego.

Art.25.

Na badanie, o kt6rym mowa w art. 24, kieruje miejska komisja rozwi4zylvania problem6w
alkoholowych wlaSciwa wedfug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, kt6rej
postqpowanie dotyczy, na jej wniosek lub z wlasnej inicjatywy.

Art.26.

1. Osoby, o kt6rych mowa w art. 24, je2eli uzale2nione s4 od alkoholu, zobowi4za6
mo2na do poddania siq leczeniu w stacjonamym lub niestacjonamym zakladzie
lecznictwa odwykowego.

2. Zastosowaniu obowi4Tku poddania siq leczenit w zakladzie lecznictwa
odwykowego orzeka s4d rejonowy wlaSciwy wedlug miejsca zamieszkania lub
pobyu osoby, kt6rej postqpowanie dotyczy, w postqrowaniu nieprocesowy.rn.

3. S4d wszczyna postqpowanie na wniosek miejskiej komisji rozwi4zywania
problem6w alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dolqcza sig zebranq
dokumentacjq wraz z opini4bieglego, je2eli badanie przez bieglego zostalo
przeprowadzone."

Miejska Komisja Rozwiqzyrvania Problem6w Alkoholowych prowadzi powy2sze czynnoSci
wylqcznie wobec os6b zameldow arrych bqd2 mieszkaj4cych na terenie miasta Sochaczew.
W siedzibie Komisji (lub na stronie intemetowej) moZna pobrai druk wniosku, a nastqpnie
wlpelniony przysla6 poczt4lub zlo2yi osobiScie. W przlpadku, gdy nie ma mo2liwoSci
pobrania druku, mo2na napisai zwykle podanie.

Przyjqcia interesant6w: ka2da Sroda od godz. 16:00 do 18:00 - posiedzenia MKRPA w
pok.427 lub w trakcie trwania pracy urzqdu w pok. 430 - Wlodzimierz Slomka

Tel.: 46 8622235 w. 306


