KARTA USŁUG

1. Nazwa procedury:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości
alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem
piwa , powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży ( gastronomia)

2. Nazwa wydziału:

Wydział Ogólno Organizacyjny i Spraw Społecznych

3. Podstawa prawna:

- Art.18, 185 oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r poz.1356 z
późn. zm.)
- Art.60 pkt.7 , art.61 i art.67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)
- Art.16 ust.1 i art. 75 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności
gospodarczej ( tekst jed. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)
- Art. 104 § 1 i art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r poz.267)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r poz.1282).
Uchwała Nr XXXVII/291/2001 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 4 października 2001 r w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży na terenie Gminy Chełmek
Uchwała Nr XXXI/235/2009 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 kwietnia 2009 w
sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
Uchwała Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

4.

Wymagane
dokumenty:

5. Opłaty skarbowe:

6.

Opłaty
administracyjne:

7. Termin i sposób
załatwienia:

Wniosek - stanowi załącznik do procedury
załączniki do wniosku;
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych
2. Pisemna zgoda właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. Decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
Nie podlega
Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem.
Opłata podstawowa roczna za zezwolenia:
525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa
525 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18 % z wyjątkiem piwa
2.100 zł za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% zawartości alkoholu
W roku uzyskania zezwolenia , opłaty dokonuje się proporcjonalnie do okresu ważności
zezwolenia.
Zezwolenie wydawane jest po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Chełmku.
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu, wydawane jest w terminie do 30 dni od złożenia
kompletnego wniosku.

Decyzja ustalająca wartość opłaty przed odbiorem zezwolenia.
Zaświadczenie o dokonaniu opłaty w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty.

Miejsce złożenia
8.
wniosku:
9.

Jednostka
odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Chełmku ul. Krakowska 11 – punkt obsługi petenta
tel. 844 90 10
godz. Pracy urzędu codziennie od 7.30 do 15.30, czwartek od 7.30do 16.00, piątek od
7.30 do 15.00
Wydział Ogólno Organizacyjny i Spraw Społecznych

10. Tryb odwoławczy:

Na decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
ul. J.Lea 10, 30-048 Kraków za pośrednictwem Burmistrza Chełmka ul. Krakowska 16
32-660 Chełmek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

11. Inne informacje:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
wydawane jest na okres od 4 do 6 lat.

Przedsiębiorca:
….......................................
( nazwisko i imię , adres zamieszkania)

….......................................
…........................................
(tel. kontaktowy)

Do Burmistrza Chełmka

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscem sprzedaży ( gastronomia )
1. Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych *;
a/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
b/ pow.4,5% - 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/,
c/ pow.18 % zawartości alkoholu.
Dla punktu gastronomicznego zlokalizowanego
…...................................................................................................................................................
( dokładny adres placówki)

w budynku mieszkalnym, mieszkalnym niezamieszkałym, niemieszkalnym, inne
…....................................................................................................................................................
2. *
Placówka nowo uruchamiana
kontynuacja działalności
zmiana Przedsiębiorcy w istniejącej placówce
3. Deklarowany czas sprzedaży napojów alkoholowych od godz. …............... do godz. …........
4. Powierzchnia sprzedażna punktu wynosi …............m2

5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu dystrybucyjnego)
…..............................................................................................................................................
6. Numery w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
…..............................................................................................................................................
7. Przedmiot prowadzonej działalności.:
- 5610A - restauracje iinne stałe placówki gastronomiczne
- 5630Z – przygotowanie i podawanie napojów

8. Telefoniczny nr kontaktowy z placówką …...............................................................................
9. Dane pełnomocników …..........................................................................................................
( imię i nazwisko adres zamieszkania)

* zaznaczyć właściwe
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych.
2. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
3. Decyzja PPIS w Oświęcimiu potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
4. Pełnomocnictwo opłacone opłatą skarbową – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.
Oświadczenie
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że dane zawarte we wniosku i załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem
faktycznym, a także, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.) oraz przepisy wydanych z jej
upoważnienia uchwał Rady Miejskiej w Chełmku, a w szczególności:
że punkt sprzedaży nie jest usytuowany w miejscach objętych zakazem ustawowym (art. 14):
na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych
i domów studenckich,,
na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych, jak również w rejonie
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych,
w ośrodkach szkoleniowych oraz w domach wypoczynkowych (dot. alkoholu kat. C)
że punkt sprzedaży nie jest usytuowany w miejscach wymienionych w uchwale Nr XXXI/235/2009 Rady Miejskiej w Chełmku
z dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz w uchwale Nr XXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

…………….………………………………………………...

czytelny podpis wnioskującego o zezwolenie

