POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ GASTRONOMICZNĄ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
Symbol:7340
Podstawa prawna:
1.
2.
3.
4.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2007r. Nr 70 poz.473),
Uchwała XXXVIII/307/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 13 sierpnia 2010 roku
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

Wymagane dokumenty:

1.
2.
3.
4.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówce handlowej lub gastronomicznej
Wymagany formularz wraz z załącznikami:
a. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
b. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art 65 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 171, poz.12250).

Opłaty:
1.
2.

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń wnosi się w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec lub na rachunek urzędu BS
Lubraniec nr 25955900040000304320000003 przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:

525 zł- sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł- sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2100 zł- sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.
Wymieniona opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia
31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w
punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
4. Opłatę przedsiębiorca – prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w których roczna wartość
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
a. 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b. 37500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w
wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c. 77000,00 zł la napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wartości opłata obliczona jest tak jak dla
przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu
ważności zezwolenia.
6. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym
roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego.
7. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
8. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii Miejsko Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dodatkowym wymogiem przed wydaniem zezwolenia ( z wyjątkiem
jednorazowego) jest zasięgnięcie opinii Rady Osiedlowej i organu samorządowego (Sołtys+ Rada Sołecka) oraz
uiszczenia opłaty stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia.
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, a w sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień i czynności – 60 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 decyduje wnioskodawca.

Załączone dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania)

.............................................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

Lu braniec, dnia............................................................

DO BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
W LUBRAŃCU

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie* napojów alkoholowych zawierających
do 4,5% alkoholu oraz na piwo
1. Oznaczenie przedsiębiorcy...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość, kod ............................................................................................................ ...............................................
- ulica, nr domu, nr lokalu........................................................................................................................................ .......
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej...........................................................
4. Przedmiot działalności gospodarczej...................................................................................... .......................................
................................................................................................................................................................................................
5. Dokładny adres punktu sprzedaży..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
6. Adres Punktu składania napojów alkoholowych – magazynu dystrybucyjnego........................................................
................................................................................................................................................................................................
niepotrzebne skreślić

.................................................................................
Podpis
.................................................................................
Numer telefonu
Załączniki:
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.
3. Decyzję właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
w art. 65 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr. 171 poz 1225).
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity ustawy
Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)
1.
2.

.............................................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

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

DO BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
W LUBRAŃCU

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie* napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
1. Oznaczenie przedsiębiorcy................................................................................................. ..............................................
......................................................................................................................................................... .......................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość, kod ............................................................................................................ ...............................................
- ulica, nr domu, nr lokalu...............................................................................................................................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
...........................................................
4. Przedmiot działalności gospodarczej............................................................................................................ .................
................................................................................................................................................................................................
5. Dokładny adres punktu sprzedaży..................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...........................................................
6. Adres Punktu składania napojów alkoholowych – magazynu dystrybucyjnego........................................................
................................................................................................................................................................................................
niepotrzebne skreślić

.................................................................................
Podpis
.................................................................................
Numer telefonu
Załączniki:
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.
3. Decyzję właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
w art. 65 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr. 171 poz 1225).
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity ustawy
Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)
1.
2.

.............................................................................
(pieczęć wnioskodawcy)

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

DO BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
W LUBRAŃCU

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie* napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18% zawartości alkoholu
1. Oznaczenie przedsiębiorcy............................................................................................................................. ..................
................................................................................................................................................................................................
2. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
- miejscowość, kod ............................................................................................................ ...............................................
- ulica, nr domu, nr lokalu.................................................................................................... ...........................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
...........................................................
4. Przedmiot działalności gospodarczej...................................................................................... .......................................
................................................................................................................................................................................................
5. Dokładny adres punktu sprzedaży..................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
6. Adres Punktu składania napojów alkoholowych – magazynu dystrybucyjnego........................................................
................................................................................................................................................................................................
niepotrzebne skreślić

.................................................................................
Podpis
.................................................................................
Numer telefonu
Załączniki:
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.
3. Decyzję właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa
w art. 65 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr. 171 poz 1225).
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity ustawy
Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami)
1.
2.

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

...........................................
(Pieczęć przedsiębiorcy)

URZĄD GMINY I MIASTA
w LUBRAŃCU
Świadomy/mi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 247 kk)
o ś w i a d c z a m /m y, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych
w ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
w roku ................... wynosiła:
–

–

–

za zezwolenie nr ................
o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
ważne do.....................................................

............................................zł.

za zezwolenie nr ...................
o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu
( z wyjątkiem piwa )
ważne do.....................................................

.............................................zł.

za zezwolenie nr ...................
o zawartości powyżej 18% alkoholu
ważne do.....................................................

..............................................zł.

Podstawa prawna:
Art. 111, ust.4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi /Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473/
Ponadto oświadczam / my, że znam / my treść przepisu art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. Ustawy, który
stanowi, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych cofa się w przypadku przedstawienia
fałszywych danych w niniejszym oświadczeniu.

.......................................................................
(czytelny / ne podpisy)
Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lubraniec lub na konto urzędu BS Lubraniec nr 25955900040000304320000003

