Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600, fax:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 – 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 18.09.2012.
1. Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. PODSTAWA PRAWNA:
- art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
- uchwała Nr XXXV/234/2001 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 4 września 2001 r. w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i
w miejscu sprzedaży oraz warunki sprzedaży tych napojów na terenie Miasta i Gminy
Ścinawa (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 151, poz. 2019)
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
2. Parter
3. Pokój 10
4. Telefon 841 26 06
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o zezwolenie
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego
punkt sprzedaży napojów alkoholowych (np. umowa najmu, dzierżawy) - kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
4. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na
sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym – oryginał.
5. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o którym mowa w art.65ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 171, poz.1225).
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Punkt Obsługi Mieszkańca - Parter lub Sekretariat pokój nr 21.
6. OPŁATY:
1. Za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz na piwo
– 525,00 zł (płatne na konto Bank Spółdzielczy we Wschowej oddział w Ścinawie
( 09 8669 0001 2035 0351 9390 0003) przy odbiorze zezwolenia
2. Za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - 525,00 zł (konto Bank Spółdzielczy we Wschowej oddział w
Ścinawie (09 8669 0001 2035 0351 9390 0003) przy odbiorze zezwolenia.
3. Za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł konto Bank Spółdzielczy we Wschowej oddział w Ścinawie

(09 8669 0001 2035 0351 9390 0003) Bank Spółdzielczy we Wschowej oddział w
Ścinawie (09 8669 0001 2035 0351 9390 0003) ) - przy odbiorze zezwolenia. 0003)
przy odbiorze zezwolenia.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
do 14 dni od złożenia wniosku
8. UWAGI:
wniosek kierowany jest do zaopiniowania przez Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
9. TRYB ODWOŁAWCZY:
odwołanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Legnicy, za pośrednictwem Burmistrza Ścinawy.

Metryczka:
Opracowała: Renata Grędysa - Specjalista ds. ewidencji ludności;
Sprawdziła: Magdalena Ratajczak – Kierownik Referatu Ogólnego i Spraw Obywatelskich;
Zatwierdziła: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy;

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:
Adres:
Nr PESEL/REGON/Nr w rejestrze przedsiębiorców (KRS) lub ewidencji działalności gospodarczej:

Nr telefonu:

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wnoszę o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do:
- 4,5% alkoholu oraz na piwo *
- powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) *
- powyżej 18% alkoholu *
do spożycia w miejscu sprzedaży* poza miejscem sprzedaży*
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(adres punktu sprzedaży)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(adres punktu składowania napojów alkoholowych – magazyn dystrybucyjny)

.....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
(np. umowa najmu, dzierżawy) - kserokopia potwierdzona za zgodnością z oryginałem.
3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku na sprzedaż napojów alkoholowych, jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - oryginał.
4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art.
65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).

*

niepotrzebne skreślić

