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tel. 56 - 675 22 91, fax. 56 - 675 21 22
www.chelmza.pl, um@chelmza.pl, burmistrz@chelmza.pl

KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY
NR SOB 21
Wydział Spraw Obywatelskich (SOB)
Nazwa usługi:
WYDANIE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.
Odpowiedzialny za usługę: Wiesława Pająk – inspektor.
Nr pokoju: 13 /”Mały Ratusz” – parter/.
Nr telefonu: (056) 6752291 w. 33
Godz. pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00, wtorek: 8.00 – 16.00.
Wymagane dokumenty i wnioski:
Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora obiektu, jeśli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (Toruń, ul.
Szosa Bydgoska 1), potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt
sprzedaży.
6. Dowód wniesienia opłaty.
Opłaty:
1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży
napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości: 1/ 525,00 zł za korzystanie z
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz
na piwo, 2/ 525,00 zł za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3/ 2100,00 zł za korzystanie z
zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę
uzależnioną od wartości sprzedaży w roku ubiegłym.
3. Znaki opłaty skarbowej: 5,00 zł za wniesiony wniosek i 0,50 zł za każdy załącznik.
4. Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Miasta.
Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek i piątek w godz.: 7.00 – 10.00 i 11.00 – 14.15, we
wtorek w godz. 8.00 – 10.00, 11.00 – 15. 15.
Ustawowy termin odbioru dokumentów: do 7 dni od daty złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, w terminie 14 dni,
od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmży.
1.

Odbiór dokumentów: osobiście lub przez pocztę na wskazany adres (bez dodatkowych opłat).
Uwagi: brak.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ),
3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn.
zm.).
Sporządził: W. Pająk, Sprawdził: T. Nowicka, Zatwierdził: M. Kuffel.

