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L.p-5/11

KARTA USŁUG

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna

Wymagane dokumenty

OPŁATY

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 r.,
Nr 70, poz. 473),
- uchwała Rady Miejskiej Nr 579 / LX/2001 z dnia 24 września
2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów
alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy
i poza miejscem sprzedaŜy,
- uchwała Rady Miejskiej Nr 81/XII/2003 z dnia w sprawie
zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaŜy napojów
alkoholowych,
- uchwała Rady Miejskiej Nr 82/XII/2003 w sprawie określenia
godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i
zakładów gastronomicznych
- wypełniony wniosek ,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do
lokalu
stanowiącego
punkt
sprzedaŜy
napojów
alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, uŜytkownika , zarządcy lub
administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego,
potwierdzającą
spełnienie
warunków
sanitarnych przez punkt sprzedaŜy.
- wniosek bez opłat skarbowych,
- Opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku
przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie
wynosi:
- 525 zł za sprzedaŜ napojów zawierających do 4,5 % alkoholu
oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 4,5 do
18 % alkoholu,
2100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18 %
alkoholu.

OPŁATY

Miejsce składania
dokumentów
Termin załatwienia
sprawy
Odwołanie

Sprawę załatwia

Aktualizacja: 29.12.2011 r.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaŜ napojów alkoholowych. w
roku poprzednim, są obowiązani do złoŜenia, do dnia 31 stycznia,
pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaŜy poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. Opłata
obliczana jest na podstawie wartości sprzedaŜy w roku
poprzednim. Opłatę naleŜy wnosić w trzech równych ratach w
terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego.
Płatne w kasie Urzędu, pok. 39 lub na konto:
Urząd Miasta i Gminy Serock
Bank Spółdzielczy Legionowo 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05 –1 40 Serock,
sekretariat - pok. 23 w godz. 8.00 - 16.00
30 dni od daty wpływu wniosku, zazwyczaj w terminie 3 tygodni
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, ul. Kielecka 44, Warszawa w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 1
Małgorzata Popowicz – inspektor ds. ewid. działalności gosp.,
tel. (022) 782-88-35
pon. w godz. 8.00 – 18.00 wt. – ptk. w godz. 8.00-16.00.

