Grodzisk Wlkp. dnia .................

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego

WNIOSEK
o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski przeznaczonych do spożycia:
° w miejscu sprzedaży (Gastronomia)

° poza miejscem sprzedaży (Detal)

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:
A/ o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa,
B/ o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18%,
C/ o zawartości alkoholu powyżej 18%.
2. Imię i Nazwisko,nazwa przedsiębiorcy, adres zamieszkania, NIP, REGON*:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
3. Pełnomocnicy (imiona, nazwiska i adresy zamieszkania)**
…....................................................................................................................................................
4. Podmiot organizujący imprezę:
...........................................................................................................................
5. Nazwa imprezy : ...........................................................................................................................
6. Lokalizacja punktu sprzedaży
............................................................................................................................
7. Wnioskowany okres ważności zezwolenia ( do 2 dni):
..........................................................................................................................
8. Oświadczam, że ww. impreza:
° podlega
° nie podlega ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z
2015 r., poz. 2139).
Oświadczam, iż sprzedaż napojów alkoholowych będzie się odbywać w wyznaczonym punkcie
sprzedaży, usytuowanym poza terenem imprezy masowej.
.....................................
(podpis wnioskodawcy)

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE
W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach można starać
się o uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Aby uzyskać zezwolenie, należy złożyć w Urzędzie Miejskim odpowiednie dokumenty i
uiścić wymagane opłaty.
Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu,
- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i kopię opłaty za
zezwolenie /nie dotyczy zezwoleń wydanych przez tut. organ/
- zgoda właściwego organu lub instytucji na organizację imprezy na danym terenie,
- pisemne pełnomocnictwo — w przypadku działania przez pełnomocnika.
Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się przed
wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Zezwolenie jednorazowe wydaje się na max - 2 dni:
o 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających do 4,5 proc.
alkoholu oraz piwa,
o 43,75 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 4,5 proc.
do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa),
o 175 zł — na sprzedaż i podawanie napojów zawierających powyżej 18 proc.
alkoholu;
o opłata skarbowa za pełnomocnictwo — 17 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: Bank Spółdzielczy w Grodzisku
Wielkopolskim Nr: 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001
Termin i sposób załatwienia:
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w ciągu miesiąca od daty
wpływu wniosku.
Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286)
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Poznaniu za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
Inne informacje
O wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się
przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych.

