KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY W MYsŁAKoWlcAcH

Określenie sprarłY
Miejsce składania
dokumentów

Referat
Społeczno-Organizacyj ny
sprawę załatwia i udziela
wviaśnień
Podstawa prawna

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZW OLENIA NA
SPRZEDAż NAPoJÓw ALKoHoLowYcH

Urąd Gminy

w Mysłakowicach _ Biuro obsługi Interesanta

ul. Szkolna 5. 58-53J Mysłakowice
tel.7 5 6439960, fax756439999

BoI

e_maiI: sekretariat@mysłakowice.pl
stanowisko ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na
sprzedź napojów alkoholowych - parter, pokój nr 3

tel. 7 56439972 , fax 756439999
e-mail: zezwolenia@myslakowice.pl

1.Ustawa z dnia26 października l982r. o wychowaniu
w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2.Ustawa z dnia 14 częrwca l960r' Kodeks Postępowania
Administracyjnego.
3.Ustawa z dnia 0Ż lipca2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej.

Dokumenty do pobrania

4'Ustawa z dnia l6 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
5'Uchwała Nr V/26l15 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 25 lutego
20l5r.w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4j% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad us}tuowania na
terenie Gminy Mysłakowice miejsc sprzedaży i podawania
napoiów alkoholowych.
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprŻedaż
napoiów alkoholowvch.
l .Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzeduŻ

Wymagane
Dokumenty

napojów alkoholowych.
2.Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
z dowodem uiszczenia opłaty za wydane zezwolenie (nie dotyczy
przedsiębiorców, którry majq wydane zezwolenia przez Wójtą Gniny
Mysł akowice)

Termin zalatwienia
sprawy

Tryb odwolawczy

3.Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
(w przypqdku ustanowieni a Dełnomocni ka)
Do 30 dni od daty złożeniawniosku wraz z kompletem
dokumentów.

od decyzji słuĄ odwołanie do Sarnorządowego Kolegium
odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy
Mvsłakowice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzii.

wydanie

jednorazo*.g@

?!!::^
op?y rĄ"^poszczególne

rodzaje zezwoleń tj.:

43,75 - z1myolenie na sprzedaż napojów zawierający
ch do 4,5o/o

alkoholu oraz piwo,
43'75 - zezwolenie na sprzedaż napojów zarł ierających powyżej
4,5%o do 18% zawartości alkoholu (z wyiąiriem piwa;,
775,00 - zezwolenie na sprzedaż napo.jow zawiera.|icy"h
l8% alkoholu,
opłata. wnoszonajest na rachunek gminy przed wydaniem
zezwolenia.
Nr rachunku bankowego: 73 10Ż0 2124 0000 8602 001l
0759
l .Zezwolenie wydawane jest nu okńiŻo 2dnI
Ż.Zezwo.len.ia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym
zezwoIenia na sprzedaż napojów alkoholowych o.uz.1"dnośtLJrn
ochotniczych Straży Pożarnych

poi'ń

Informacje dodatkowe

Renata Kędzierska

11.05.2016r.

