TYTUŁ SPRAWY:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
WYDZIAŁ/JEDNOSTKA PROWADZĄCA:
Stanowisko ds. księgowości podatkowej.
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
1. oznaczenie rodzaju zezwolenia
2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres, w przypadku ustanowienia
pełnomocników ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania
3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej
4. przedmiot działalności gospodarczej
5. adres punktu sprzedaży
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych
pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Powyższe dokumenty powinny być aktualne a kserokopie potwierdzone za zgodność z
oryginałem.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Dziadkowice, 17-306 Dziadkowice tel. (0-85) 656 59 00
pokój nr 12, tel. (0-85) 656 59 03
OPŁATY:
Za zezwolenia przedsiębiorcy rozpoczynający działalność dokonują następujących opłat:
1.525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa
2.525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu.
3.2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkohol
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Zezwolenie jest wydawane przez Wójta Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
EFEKTY REALIZACJI SPRAWY DLA WNIOSKODAWCY:
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 26 października1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi/tekst jednolity Dz.U.Nr.147 z 2002r.poz.1231/
Uchwała Rady Gminy Nr III/27/03 z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania tych punktów.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Białymstoku w terminie 14 dni za pośrednictwem organu wydającego.

INNE INFORMACJE:
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są
obowiązani do złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów alkoholi w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na
rachunek bankowy gminy w roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych
ratach: do 31 stycznia, do 31 maja, do 30 września.

