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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR DG.1
Nazwa usługi:
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Z PRZEZNACZENIEM
DO SPOŻYCIA W MIEJSCU I POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze
zmianami).
Uchwała Nr XLV/287/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie określenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
Uchwała Nr LIII/353/18 Rady Miejskiej Stronie Śląskiego z dnia 28 czerwca
2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stronie Śląskie miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Uchwała Nr LIII/352/18 Rady Miejskiej Stronie Śląskiego z dnia 28 czerwca
2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami).

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko:

nazwa komórki:
Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
Pok. nr 11
tel. (74) 811-77-17
e-mail: promocja@stronie.pl
stanowisko: inspektor ds działalności gospodarczej i promocji Gminy

Załatwienie/wynik
sprawy:

O zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą się ubiegać podmioty
gospodarcze. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata
w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu
sprzedaży, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na
następujące rodzaje napojów:
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,
- od 4,5% do 18% zawartości alkoholu,
- powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest przez
Burmistrza Stronia Śląskiego po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, wydawanej w formie postanowienia.

Wymagane

• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

dokumenty:

• Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży
• Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, terenu, obiektu
• Zgodę właściciela, zarządcy obiektu na sprzedaż napojów alkoholowych
(w przypadku gdy sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w budynku
z częścią mieszkalną nie stanowiącego własności osoby ubiegającej się o
zezwolenie)

Opłaty:

• Administracyjna: formularz DG.1a

Czas załatwienia
sprawy:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia
Śląskiego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Od decyzji przysługuje
stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego w terminie 14 dni
od daty jej doręczenia.

Inne informacje/
uwagi:

Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
zobowiązany jest dostarczyć pisemne oświadczenie (formularz DG.1b) o
wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31
stycznia każdego nowego roku kalendarzowego.
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez
wnioskodawcę lub pełnomocnika oraz po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty
za wydanie zezwolenia.

Formularze do
pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia: formularz DG.1
Opłaty administracyjne: formularz DG.1b
Oświadczenie o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych: formularz DG.1a

Data wydania:

07.09.2018 r.

Edycja:

G

Opracował:

Anna Szczepanek

Zatwierdził:

Tomasz Olszewski

Formularz DG.1
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki 55,
57-550 Stronie Śląskie

Stronie Śląskie,........................

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)
„A” - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
„B” - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
„C” - powyżej 18% zawartości alkoholu
Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby prawnej)

.....................................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby prawnej:

....................................................................................................................................................................
Nr tel.

Tel. kom.

e-mail

Nazwa rejestru przedsiębiorców oraz numer ewidencyjny:

.....................................................................................................................................................................................
NIP:

1) .....................................

2) .....................................

NIP S.C.: ....................................

Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.)
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz
dowód uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Adres punktu sprzedaży: ...................................................................................................................
Lokalizacja punktu sprzedaży:................................................................................................
(np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, pawilon)

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
...........................................................................................................................................................

Przedmiot działalności gospodarczej:
handel detaliczny: ........................................................................, czynny w godz.: ........ - ........
(nazwa placówki oraz rodzaj: np. sklep monopolowy, stoisko)

gastronomia: ..............................................................................................................................
(nazwa lokalu oraz rodzaj: np. pub, kawiarnia, bar, restauracja, klub, mała gastronomia)

Uwagi: (adres do korespondencji/inne)
...........................................................................................................................................................

.................................................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć

*

W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

Pouczenie o dokumentach wymaganych do złożenia wniosku – na odwrocie.

POUCZENIE
1.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,
2) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
Podstawa prawna: art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2.

Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu), co
najmniej 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub
upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

3.

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.
Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4.

Do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.
2.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl.
3.
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przeprowadzenia postępowania
w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, przeprowadzania weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy. Bieg okresu archiwizacyjnego rozpoczyna data końca
ważności zezwolenia.
8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych.
9.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

.................................................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć

Formularz DG 1a
Stronie Śląskie, ………………………………
……………………………….
Przedsiębiorca

OŚWIADCZENIE
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w ............... roku
L.p
1
2
3

Rodzaj zezwolenia

Numer
zezwolenia

Wartość
sprzedaży

Stawka za sprzedaż

Zawartość alkoholu

Do 37.500,00zł.-525,00

do 4,5% oraz piwo

x 1,4%

Zawartość alkoholu

Do 37.500,00zł.- 525,00

od 4,5% do 18%

x 1,4%

Zawartość alkoholu

Do 77.000,00zł.-2100,00

powyżej 18%

x 2,7%

Kwota do zapłaty na rok

razem
Ilość rat
Kwota jednej raty

W oświadczeniu podawana jest rzeczywista wartość sprzedaży, tzn. niezaniżona i niezawyżona, zawierająca VAT i akcyzę.
Powyższe dane zostały złożone zgodnie ze stanem faktycznym na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji
księgowej ze świadomością konsekwencji prawnych za podanie niezgodnych z prawdą danych, tj.:- cofnięcia zezwolenia
na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi

…………………………..
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informuję:
1.
Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki
55, 57-550 Stronie Śląskie.
2.
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@stronie.pl.
3.
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
4.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, przeprowadzenia postępowania w zakresie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, przeprowadzania
weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
5.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
7.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla organów gminy. Bieg okresu
archiwizacyjnego rozpoczyna data końca ważności zezwolenia.
8.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9.
W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.

…………………………..
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)

Formularz DG.1b
Opłata administracyjna
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w
wysokości odpowiadającej:
1. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność:
a) 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwo,
b) 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu,
c) 2.100,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%
2. Dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych:
Proporcjonalny sposób naliczania opłat uzależniony od wartości sprzedaży napojów
alkoholowych oddzielnie dla każdego asortymentu w poprzednim roku wg złożonego
oświadczenia i wynoszą:
a) 1,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim dla zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych do 4,5% i piwa oraz jeżeli wartość przekroczyła
37.500,00zł.
b) 1,4% wartości sprzedaży roku poprzedniego dla napojów od 4,5 do 18%, jeżeli
wartość przekroczyła 37.500,00zł.
c) 2,7% wartości sprzedaży roku poprzedniego dla napojów alkoholowych
powyżej 18% jeżeli wartość przekroczyła 77.000,00zł.
Opłaty wnosi się na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie w każdym kolejnym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem, w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku.
Nr rachunku:
86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
PBS w Strzelinie o/Stronie Śląskie

