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UZYSKANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i  Miasta w Stawiszynie ,  pokój nr 6 oraz

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę..
2. Szkic sytuacyjny terenu obejmujący wydzielony ogródek gastronomiczny.
3. Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - w przypadku, gdy zezwolenie 

na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostało wydane przez Burmistrza Stawiszyna.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej, 
Pokój nr 6
tel. 62 7528079 wew. 32,  e-mail  ewidencja.ludnosci@ stawiszyn.pl

  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

OPŁATY
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń: 

  43,75 zł  za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5%  alkoholu
oraz piwa, 

  43,75 zł  za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% 
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

  175,00 zł  za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%
alkoholu.

Opłatę  należy  uiścić  na  rachunek  Bank  Spółdzielczy  w  Pleszewie  O/Stawiszyn
nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY.
1. Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w

Kaliszu, za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna. w terminie 14 dni od daty doręczenia
decyzji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa  z  dnia  26  października  1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487).
2. Uchwała  Nr XI/57/99 Rady Gminy i  Miasta Stawiszyn z dnia 08.09.1999r.,  w sprawie

usytuowania na terenie miasta i gminy Stawiszyn miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
oraz warunków sprzedaży tych napojów.

3. Uchwała Nr XXXII/164/2002 Rady Gminy i Miasta w Stawiszynie z dnia 03 marca 2002 r. 
w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających
powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2002r.  
Nr 53, poz. 1552). 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.,
poz.1257).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz.1827.).

DODATKOWE INFORMACJE
1. O  wydanie  jednorazowego  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  mogą  ubiegać  się

przedsiębiorcy  posiadający  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  oraz  jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

2. Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni. 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 14.02.2018
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