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SPORZĄDZIŁA:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Art. 18 ust. 1-3a ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
- decyzja właściwego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków
sanitarnych przez punkt sprzedaży
Brak
Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Gminy
Nr 44807700000000010120000010
- roczne – dla przedsiębiorców (sklep i gastronomia)
* 525 zł sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
* 525 zł sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
* 2100 zł sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – opłata proporcjonalna
do okresu ważności zezwolenia, płatna przed uzyskaniem zezwolenia,
- jednorazowa
* 43,75 zł – płatne przed uzyskaniem zezwolenia.
Nie dłużej niż 30 dni
Urząd Gminy Korycin pok. nr 1
ul. Knyszyńska 2a
16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 98
e-mail: sekretariat@korycin.pl
poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Inspektor ds. oświaty, promocji i działalności gospodarczej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy
Korycin w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji
Bez opłat
- interesant uzyskuje pomoc w wypełnieniu druków,
- zezwolenie wydaje Inspektor ds. oświaty, promocji i działalności gospodarczej z up.
Wójta po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- w przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia i dołączenia do wniosku.
Grażyna Bajkowska

