POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Symbol:7340.1
Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1.
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
a. zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
b. Pismo organizatora imprezy ze wskazaniem przedsiębiorcy sprzedającego alkohol,
c. Zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z opłatą za jego korzystanie ( z wyjątkiem Ochotniczych Straży Pożarnych)
d. Zgoda właściciela terenu na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w czasie trwania imprezy
e. Zgoda i upoważnienie organizatora imprezy.

Opłaty:
1.
2.

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się w kasie Urzędu
Gminy i Miasta Lubraniec lub na rachunek urzędu BS Lubraniec nr 25955900040000304320000003 przed
wydaniem zezwolenia, w wysokości: odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s działalności gospodarczej
Danuta Barbara Lewandowska
Urząd Gminy i Miasta Lubraniec pok. Nr 8
ul. Brzeska 49
87-890 Lubraniec
tel. (054) 286-20-17
(054) 286-20-13
(054) 286 -21-29 wew.13
fax.(054) 886-24-98

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Tryb odwoławczy:
1. Odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we
Włocławku
2. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
3. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta
Lubraniec (odwołanie składa się w pokoju nr 1)
Uwagi:
Odbiór zezwolenia może nastąpić w jednej z dwóch form:
- osobiście z dowodem osobistym w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec, ul. Brzeska 49 pokój nr 8 przez wnioskodawcę
lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

Załączone dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla OSP i Przedsiębiorców ( druk do pobrania)

Lubraniec, dnia.......................................................

......................................................................
nazwa jednostki OSP
......................................................................

DO BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
W LUBRAŃCU
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na zabawie organizowanej przez............................................................................................................
odbywającej się w .................................................................................................................................
w dniu..................................... w godz. od.................................. do...................................................
Odpowiedzialnym za sprzedaż napojów alkoholowych jest druh.........................................................
................................................................................................................................................................

.................................................................
podpis

Lubraniec, dnia.......................................................

......................................................................
imię i nazwisko przedsiębiorcy
......................................................................
adres otrzymującego zezwolenie

DO BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
W LUBRAŃCU
Zwracam /y /się z uprzejmą prośbą o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych o zawartości....................................................................................................................
................................................................................................................................................................
na zabawie organizowanej przez............................................................................................................
odbywającej się w .................................................................................................................................
w dniu..................................... w godz. od.................................. do...................................................
Odpowiedzialnym za sprzedaż napojów alkoholowych jest .........................................................
................................................................................................................................................................

.................................................................
podpis

