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 Tytuł sprawy
WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.

Wniosek – gotowy do pobrania na miejscu, uzupełniony o załączniki,
Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
Tytuł prawny do lokalu (własność, dzierżawa),
Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, w którym znajduje się
lokal (dotyczy tylko budynków wielorodzinnych),
5. Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego, stwierdzająca, że punkt
sprzedaży spełnia określone warunki sanitarne (oryginał)

 Opłaty
- za wniosek – 5,00zł,
- za każdy załącznik – 0,50zł,
Przy wydaniu zezwolenia – za prawo sprzedaży napojów o zawartości alkoholu:
A) do 4,5% i piwa (piwo) – 525,00zł,
B) od 4,5% do 18,00% (wino) – 525,00zł,
C) powyżej 18,00% (wódka) – 2.100,00zł
- za pierwszy rok sprzedaży, następne w/g oświadczenia o wysokości sprzedaży brutto za
rok poprzedni (płatne w kasie Urzędu). Dowód wpłaty do wglądu

 Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Wielgomłynach, ul. Rynek 1, 97-525 Wielgomłyny
tel. (044) 787-10-87, fax. (044) 787-10-82
Stanowisko d/s budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i
działalności gospodarczej, pokój nr 6

 Termin załatwienia sprawy
Do 21 dni od dnia złożenia wniosku (datę odbioru ustala się w dniu złożenia wniosku)

 Podstawa prawna
ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

 Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim
za pośrednictwem Wójta Gminy Wielgomłyny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie.

 Informacje dodatkowe
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są
obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Urząd Gminy w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1
tel. (0-44) 787-10-87, fax. (0-44) 787-10-82

WWW: http://www.wielgomlyny.pl
e-mail: gminawielgo@poczta.onet.pl

