Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, 57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55
Tel. (0-74) 811-77-11
fax. (0-74) 811-77-32
gmina@stronie.pl

www.stronie.pl

http://stronie.biuletyn.info.pl

PBS w Strzelinie o/Stronie Śląskie 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Urząd Miejski – godziny otwarcia:
PN 7.30 – 15.30, WT 7.30 – 16.00, ŚR 7.00 – 15.00, CZ 7.30 – 15.30, PT 7.30 – 15.00
KARTA USŁUGI NR DG/1
Nazwa usługi:

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM
DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 ze zmianami)
Uchwała Nr XXVI/ 247/ 05 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 stycznia 2005r. w
sprawie określenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Uchwała Nr IV/ 31/ 03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 r. w
sprawie ustalenia dla terenu Gminy Stronie Śląskie liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejsc sprzedaży oraz w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Kogo dotyczy

Osób ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
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Osoba właściwa
do załatwienia sprawy

mgr inż. Edyta Szkudlarek, mgr Bogdan Birówka

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia

Wymagane dokumenty

•

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

•
•
•

Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, terenu, obiektu
Dokument potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą
Zgodę właściciela, zarządcy obiektu na sprzedaż napojów alkoholowych (w
przypadku gdy sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w budynku z częścią
mieszkalną nie stanowiącego własności osoby ubiegającej się o zezwolenie).

•

Opłaty

Administracyjna: Patrz załącznik: (Druk Nr DG.1b)

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje
stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za
pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Od
decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia.

Inne informacje/ uwagi

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązany
jest dostarczyć pisemne oświadczenie (wzór do pobrania poniżej Druk Nr DG.1a)) o
wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia
każdego nowego roku kalendarzowego.
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub
pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia (Druk Nr DG.1) pobierz
Oświadczenie o wielkości sprzedaży (Druk Nr DG.1a) pobierz
Opłaty administracyjne (Druk Nr DG.1b) pobierz

Opracowała Edyta Szkudlarek

Zatwierdził Dariusz Chromiec

