Przedsiębiorca :

Skalbmierz, dnia ……………………..

(imię i nazwisko/nazwa i forma prawna)

………………………………………………….
Siedziba i adres przedsiębiorcy :

Burmistrz Miasta i Gminy
SKALBMIERZ

………………………………………………….
………………………………………………….
W przypadku ustanowienia pełnomocników :
Imię i nazwisko…………………………………
………………………………………………….
/adres zamieszkania/
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych następujących kategorii :
Kategoria A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo
Kategoria B – powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu oprócz piwa
Kategoria C – powyżej 18 % zawartości alkoholu
dla punktu sprzedaży/adres : ……………………………….……..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
1. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) :
……………………………………………………………………………………………………
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz
numer identyfikacji podatkowej (NIP) :
……………………………………………………………………………………………………
3. Przedmiot działalności gospodarczej :
……………………………………………………………………………………………………
Załączniki :
1.
2.
3.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,
Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

……………………………………..
Czytelny podpis przedsiębiorcy/ców

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie spółki cywilnej – czytelne
podpisy wszystkich wspólników.

Do wniosku należy dołączyć :
1. Oryginały dokumentów do wglądu, a ich kserokopie jako załączniki do wniosku.
UWAGA : wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji danego punktu sprzedaży, z
zasadami określonymi w uchwałach Rady Miejskiej w Skalbmierzu.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży(gastronomia)
Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz
28-530 Skalbmierz,
ul. T.Kościuszki 1
tel 41 3529 085
e-mail: sekretariat@skalbmierz.eu
www.skalbmierz.eu

1. Podstawa prawna






Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz.487)
Ustawa z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1870)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1827)

2. Wymagane dokumenty
Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia - druk wniosku stanowi załącznik . Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,
Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
skarbowej w wys.17,00 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

3.Opłaty
Opłatę za wydanie zezwolenia wnosi się przed jego wydaniem. W roku uzyskania zezwolenia, opłaty
dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty podstawowe
roczne :
 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu
oraz piwa „A” – 525 zł
 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % alkoholu do
18 % alkoholu „B” – 525 zł
 Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 %
alkoholu „C” – 2100 zł

4. Czas realizacji usługi
Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia
kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia
wpływu uzupełnionego wniosku.

5. Informacje dodatkowe



Decyzja podejmowana jest na podstawie postanowień Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Opłata 17 zł za każde zaświadczenie o dokonaniu opłaty za zezwolenie dokonuje się w kasie
Urzędu MiG lub na podane niżej konto bankowe Urzędu MiG :
Bank Spółdzielczy Proszowice Oddział Skalbmierz
43 8597 0001 00300300 0358 0002

6. Miejsce załatwiania sprawy
Nr pokoju: 11
Nr tel: 41 3529 085 wew. 221
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

7.Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Wniesienie odwołania nie podlega opłacie.

