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ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89,
http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl

Nazwa usługi
Podstawa prawna

Karta nr
BOK/6

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. “o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi” /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm./
Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie:
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu
sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Żarów

Wymagane
dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (druk do pobrania
w Biurze Obsługi Klienta, na stronie bip.), do wniosku należy dołączyć:
•
Pismo od organizatora imprezy wskazujące sprzedawcę, wskazujące miejsce
sprzedaży i spożywania (z załącznikiem graficznym), wraz z adnotacją policji o
uzgodnieniu miejsca sprzedaży

Miejsce wykonania Biuro Obsługi Klienta telefon: 74 8580408 w. 376
usług
Opłaty

Opłatę za zezwolenie należy wnieść przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12
rocznej opłaty, za każdy rodzaj alkoholu oddzielnie w kasie urzędu lub na konto: 98 1090
2369 0000 0006 0201 9446

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za
pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia o
odmowie wydania zezwolenia

Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Uwagi

Zezwolenie wydaje się na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydaje się przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Żarów dnia ..............................
BURMISTRZ MIASTA
ŻARÓW
WNIOSEK
O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA

w miejscu sprzedaży ...........................................................................................................
(nazwa, miejsce i data imprezy)
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:
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*
(* proszę zaznaczyć właściwe)

2. Oznaczenie przedsiębiorcy: (imię i nazwisko, nazwa, adres zamieszkania)

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Nr NIP przedsiębiorcy: …..................................................
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej:
…........................................................................................................................
4. Przedmiot działalności gospodarczej:
….......................................................................................................................................
….......................................................................................................................................
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
….........................................................................................................................................
Oświadczam, że znana mi jest treść ustawy z dnia 26 października 1982 r. „o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.
473 ze zmianami).

.........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 111 powyżej cytowanej ustawy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych pobiera się opłatę.
Opłatę, o której mowa powyżej wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w kasie
urzędu lub na konto: 98 1090 2369 0000 0006 0201 9446

