URZĄD GMINY DRWINIA
32-709 Drwinia 57; woj. małopolskie
tel.: 12 284 98 11; faks: 12 284 98 34
www.drwinia.pl e-mail: wojt@drwinia.pl

Edycja:

KARTA USŁUGI

1

Nr karty:
RO.0143.3.1.2014

ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, W
TRAKCIE IMPREZ ORGANIZOWANYCH NA OTWARTYM POWIETRZU LUB W
POMIESZCZENIACH
Miejsce załatwienia
sprawy

Referat Organizacyjny;
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i
jednostek pomocniczych,
Tel.: 12 284 98 24
1.
2.

Wymagane
dokumenty

Opłaty

Wniosek.
Załączniki:
zezwolenia na sprzedaż bądź sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w
innym stałym punkcie wraz z zaświadczeniem o opłacie za zezwolenia,
decyzja NIP
Uwaga: W przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Drwinia
wystarczy podać tylko ich numery.
zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i
sprzedaż alkoholu
zgoda właściciela lokalu na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu (w
przypadku imprez organizowanych w pomieszczeniach)
szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprezy
szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych
miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy,
pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, wraz z
potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty).
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi:
43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz
piwa,
43,75 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18%
alkoholu oprócz piwa,
175 zł zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł
Opłatę skarbową dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Drwinia Nr 79
8591 0007 0250 0000 0521 0001
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Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

Podstawa prawna

Uchwała Nr IV/24/03 Rady Gminy w Drwini z dnia 31.01.2003 r. w
sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Drwinia miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych,
Uchwała Nr XXXI/214/93 Rady Gminy w Drwini z dnia 19 lipca 1993
roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
Uchwała Nr XXIX/176/01 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 lipca 2001r w
sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
Uchwała Nr XXV/145/01 Rady Gminy w Drwini z dnia 27 luty 2001
roku w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów
alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Gminy
Drwinia.
Art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zm.)

Termin realizacji

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Drwinia w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Nie będą wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach:
Informacje dodatkowe - dla dzieci,
- masowych – określonych w art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r., poz. 611 z późn. zm.)
Formularze wniosków
i druki do pobrania

Wniosek z załącznikami

Opracował: Barbara Leśniak

Sprawdził: Jan Chojka

Zatwierdził: Jan Pająk

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Data: 25.06.2014r.

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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