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/2
Nazwa usługi:

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. 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

Sprawa dotyczy przedsiębiorców ubiegających się o jednorazowe zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych, którzy posiadają stałe zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
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Osoba właściwa
do załatwienia sprawy
Sposób załatwienia
sprawy

mgr inż. Edyta Szkudlarek, mgr Bogdan Birówka
O jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą się ubiegać
podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Zezwolenia wydawane
są na okres do 2 dni.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na
następujące rodzaje napojów:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- powyżej 18% zawartości alkoholu,
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
wydawane jest przez Burmistrza Stronia Śląskiego po zasięgnięciu opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w formie postanowienia, na
które służy stronie zażalenie.
Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):wydanie przez
Burmistrza Stronia Śląskiego zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów
alkoholowych.

Wymagane dokumenty

•
•
•
•

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych
Zgodę organizatora imprezy
Opinia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
sprawie wydania jednorazowego zezwolenia
Dokument potwierdzający prowadzoną działalność gospodarczą

•

Kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia
opłaty za wydanie zezwolenia

•

Opłaty

•

za odwołanie - 5zł. od każdego załącznika - 0,50zł.
Administracyjna: Patrz załącznik (Druk Nr DG.2a)

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

Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez
wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za
wydanie zezwolenia. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze do pobrania

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia (Druk Nr DG.2) pobierz
Opłaty administracyjne (Druk Nr DG.2a) pobierz

Opracował Edyta Szkudlarek

Zatwierdził Dariusz Chromiec

