Sianów, ................................

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów
WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA / ZEZWOLEŃ
1) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)
2) na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)
3) na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z prowadzeniem działalności polegającej na
organizacji przyjęć
4) na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
1. Rodzaj zezwolenia / zezwoleń, o który ubiega się wnioskodawca (zaznaczyć właściwe znakiem "X" w kratce)

A - o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa
B - o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
C - o zawartości powyżej 18% alkoholu
2. Oznaczenie przedsiębiorcy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Firma przedsiębiorcy oraz adres siedziby (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu)

3. Dane pełnomocnika (wypełnić w przypadku jego ustanowienia):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pełnomocnika (kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu)

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej:
NIP …………………………………………….
KRS …………………………………………….
5. Przedmiot działalności gospodarczej (zgodnie z PKD 2007):
6. Adres punktu sprzedaży napojów alkoholowych*:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu)

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (punktu dystrybucyjnego):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, numer nieruchomości, numer lokalu)

8. Nazwa punktu sprzedaży*:
9. Typ obiektu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych*:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------np. budynek mieszkalny, kiosk, pawilon handlowy, stacja benzynowa itp.

10. Wnioskowany termin ważności zezwolenia dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji
przyjęć (maksymalnie 2 lata):
11. Numer telefonu
własnoręczny podpis wnioskodawcy / pełnomocnika
____________________________________________________________________________

* nie dotyczy przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.

KARTA USŁUGI
I. WYMAGANE DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU (ORYGINAŁY DO WGLĄDU):

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych*,
2) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym*,
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914)*,
4) pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika) wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej w wysokości
17zł za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
5) oświadczenie o wartości posiadanych, zinwentaryzowanych zapasach napojów alkoholowych**.
II. OPŁATY:

1) Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszona jest
na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie nr 84 9317 1012 0050 9760 2000 0010 przed wydaniem
zezwolenia w wysokości:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2) Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca prowadzący ich sprzedaż w
punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 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;
- 37.500 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;
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła
wartości, o których mowa w pkt 2, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt 1.
3) Opłata dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć wnoszona jest na rachunek Urzędu
Gminy i Miasta w Sianowie według powyższych zasad.
4) Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
wnoszona na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie, wynosi:
- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa;
- 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem
piwa);
- 2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Obsługi Interesantów UGiM w Sianowie pok. 1
- Adrian Lewandowski – Inspektor ds. działalności gospodarczej
tel. 94 346 95 18
e-mail: edg@sianow.pl
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Wydanie zezwolenia w terminie do 1 miesiąca.
V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koszalinie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Sianów.
VI. PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
____________________________________________________________________________________________________________

* nie dotyczy przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć.
** dotyczy wyłącznie ubiegających się o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów
napojów alkoholowych.

