KARTA USŁUG

1. Nazwa procedury:

Zezwolenie na sprzedaż jednorazową napojów alkoholowych , w
trakcie trwania imprezy organizowanej na otwartym powietrzu

2. Nazwa wydziału:

Wydział Ogólno Organizacyjny i Spraw Społecznych

3. Podstawa prawna:

- Art.18 ust.1,2,3, art 185 oraz art. 111 oraz art.14 ust.2a ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw- działaniu 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 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 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.267)
- Art. 8 pkt.2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
( Dz.U. z 2009 r. Nr 62 poz.504 z poźn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)

4.

Wymagane
dokumenty:

5. Opłaty skarbowe:

6.

7.

Nie podlega

Opłaty
administracyjne:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi;
43,75 za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu
oraz piwa
43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powyżej 4,55
do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
175 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości
alkoholu

Termin i sposób
załatwienia:

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.

Wniosek - stanowiący załącznik do procedury
załączniki do wniosku;
1. zezwolenie na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym
stałym punkcie w raz zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia
2. Zgoda władającego terenem , właściciela lub zarządcy na organizację imprez

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 jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres
do 2 dni.

Podmiot wnioskujący o zezwolenie
…........................................................
( nazwa i siedziba)

…........................................................
…........................................................
( telefon)

Podmiot organizujący imprezę
…........................................................
( nazwa i siedziba)

…........................................................
…........................................................
( telefon)

Burmistrz Chełmka
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie trwania imprezy na
otwartym powietrzu, pod nazwą:

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż ( sprzedaż i podawanie)* napojów alkoholowych
o zawartości alkoholu*
a/ do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,
b/ pow.4,5% - 18 % / z wyjątkiem piwa/,
c/ pow.18 % alkoholu.
1. Opis imprezy:
…..........................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
2. Miejsce organizacji imprezy:
…...........................................................................................................................................
3. Czas trwania imprezy, data, godziny:
…............................................................................................................................................
4. Oświadczam, że impreza*
- podlega
- nie podlega
ustawie z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U.z 2009 r Nr 62 poz. 504 z
późn.zm.)
5. Adres placówki, w której przedsiębiorca posiada stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i
nr tych zezwoleń;
….............................................................................................................................................

numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej

….............................................................................................................................................
przedmiot prowadzonej działalności …....................................................................................
dane pełnomocnika
….............................................................................................................................................
( imię i nazwisko, adres zamieszkania pełnomocnika)

6. Liczba punktów sprzedaży alkoholu, forma sprzedaży:
…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
•

właściwe podkreślić/ zaznaczyć

7. Plan rozmieszczenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy
( szkic)

…..................................................
( podpis przedsiębiorcy wnioskującego
o zezwolenie)

…......................................................
( podpis organizatora imprezy)

Załączniki:
1. Zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie

wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia.
2. Zgoda władającego terenem na organizację imprezy
3. 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 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
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)
.............................................................................
czytelny podpis składającego wniosek o zezwolenie)

