KARTA INFORMACYJNA W PRZEWODNIKU USŁUG
URZĘDU MIASTA JELENIA GÓRA
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
1.

Miejsce składania wniosku:
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW, ul. Ptasia 6A, pok. nr 101, tel. (75) 754-98-71

2.

Wymagane druki:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży.
Wzór wniosku w załączniku do karty.

3.

Wymagane załączniki:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, w którym ma być prowadzona
sprzedaż napojów alkoholowych (ksero),
2) zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał),
3) decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze o zatwierdzeniu
zakładu (ksero).

4.

Opłaty:
Opłata za korzystanie z zezwolenia: informację zawiera załącznik do niniejszej karty.

5.

Dokumenty do wglądu:
Oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1 i 3.

6.

Termin załatwienia sprawy:
W terminie do 30 dni, ustawowy dla załatwiania sprawy.

7.

Wydział realizujący wniosek:
WYDZIAŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW, ul. Ptasia 6a pok. nr 101, tel. (75) 754-98-71.

8.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia lub odmowie wydania
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; złożenie zażalenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - w obu
przypadkach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

9.

Opłata za odwołanie:
Bez opłat.

10. Podstawa prawna:






Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).
Uchwała Nr 73/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby
punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a także
wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów
alkoholowych w określonych miejscach i obiektach na terenie miasta Jeleniej Góry.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257).

11. Uwagi:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustawowo podlega
zaopiniowaniu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
data utworzenia: 12.04.2005 r.
zatwierdzona przez: Naczelnika Wydziału Obsługi Mieszkańców

