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Karta usługi nr
WSSA.1611.006.2013

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych
Nazwa usługi:
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZAWIERAJĄCYCH DO
4,5% ALKOHOLU ORAZ NA PIWO, POWYŻEJ 4,5% DO 18 % ALKOHOLU ORAZ
POWYŻEJ 18% ALKOHOLU PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W MIEJSCU LUB
POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY.
Wymagane dokumenty:
Wniosek - druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.
2. Załączniki do wniosku:
- dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy
bądź użyczenia) wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o zatwierdzeniu zakładu (punktu
sprzedaży),
- pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety,
pokój nr 10
Opłaty:
1. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy).
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Kaletach: 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001 Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy,
Oddział w Woźnikach. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
4. Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem.
 Opłata podstawowa roczna dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz na piwo wynosi 525 zł.
 Opłata podstawowa roczna dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5%
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) wynosi 525 zł.
 Opłata podstawowa roczna dla napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu
wynosi 2100 zł.
W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu
ważności zezwolenia.

Termin, sposób załatwienia:
1. Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia
złożenia kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin
biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.
2. Wnioski o wydanie zaświadczeń rozpatrywane są w terminie do 7 dni.
3. Decyzja - zezwolenie.
Podstawa prawna:
1. Art. 18, 18 1 i art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
2. Art. 60 pkt.7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
3. Art. 16 ust. 1 i art. 75 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.).
4. Art. 104 § 1 i art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
5. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).
6. uchwała Nr 22/XXX/III/93 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 02 września 1993 r. w sprawie
zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
7. uchwała Nr 214/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
8. uchwała Nr 185/XXVII/2001 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2001 roku
w sprawie ustalenia dla terenu miasta Kalety liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia w miejscu sprzedaży.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji Burmistrza Miasta Kalety przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.
Dodatkowe informacje:
Do pobrania - wniosek o wydanie zezwoleń .

