URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

KARTA USŁUGI

Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców

Opis sprawy

KU-198/DSP

Obowiązuje od:
02.06.2014

Uzyskanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców.
- Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych wraz z załącznikami:
-Kserokopią umowy dzierżawy na lokal lub akt potwierdzający własność lokalu,
-Kserokopią decyzji inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2006.171.1225),
-Mapką sytuacyjną punktu z Departamentu Geodezji, pokój nr 116,
-Pisemną zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży jest
zlokalizowany w budynku mieszkalnym.

Wykaz niezbędnych
dokumentów i
formularzy do
wypełnienia

- Wniosek o wydanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż - podawanie napojów alkoholowych podczas
trwania imprezy wraz z załącznikami:
-Zgodą organizatora imprezy na sprzedaż-podawanie napojów alkoholowych,
-Kserokopią zezwolenia stałego na sprzedaż napojów alkoholowych,
-Kserokopią umowy dzierżawy terenu, na którym organizowana jest impreza.
-Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć
( catering) wraz z załącznikiem:
- Kserokopią zaświadczenia o prowadzonej działalności (oryginał do wglądu).
Przy składaniu wniosków prosimy przedłożyć oryginały w/w dokumentów do wglądu.

Sposób wypełnienia
dokumentów

Wymagane opłaty,
forma i miejsce ich
wnoszenia

Terminy składania
dokumentów

Miejsce składania
dokumentów

Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem.
Wniosek powinien zawierać komplet wymaganych dokumentów.
Nowi przedsiębiorcy przed wydaniem zezwoleń wnoszą opłatę w wysokości:
A. 525 zł. - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
B. 525 zł. - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem
piwa )
C. 2.100 zł. - za zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18 % alkoholu.
Powyższe opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ( czynna: poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na
rachunek bankowy nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624.
Z uwagi na procedurę wydawania zezwoleń, wnioski należy składać z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed planowanym rozpoczęciem działalności.
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Społeczny
ul. Kosynierów Gdyńskich 42
Czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30
we wtorki w godz. 7.30-16.30
w piątki w godz. 7.30 – 14.30
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
-w pokoju nr 10 lub 13
- pod nr tel. 55 239 30 26 lub 55 239 30 27
- e-mail: dsp@umelblag.pl

Strona 1 z 2

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi
1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

Sposób i termin
załatwienia

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż – podawanie napojów alkoholowych
- Weryfikacja złożonych dokumentów
- Opinia Komendy Miejskiej Policji w Elblągu
- Opinia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu
- Zezwolenie Prezydenta Miasta Elbląga na sprzedaż napojów alkoholowych
- Naliczenie opłaty za korzystanie e zezwolenia.

Od postanowienia w sprawie negatywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna

Od decyzji w sprawie odmowy wydania zezwoleń przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania w terminie
14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga wynosi 250 punktów.
Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych zwierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga wynosi 120 punktów.

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tj. 2012.1356),
Uchwała Nr XXIV/536/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie ustalania liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18% alkoholu
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Elbląga,
Uchwała Nr XXIV/785/2001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2001r. w sprawie ustalania liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% i powyżej 18% alkoholu
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Elbląga,
Uchwała Nr XVI/349/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 11 września 2008r. w sprawie zasad usytuowania
na terenie miasta Elbląga miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu ich sprzedaży,
podawania, spożywania oraz wnoszenia,
Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U.2013.267),
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
( Dz.U.2011.106. 622).
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