
URZĄD MIEJSKI BRZESKO

WYDANIE DECYZJI O ZMIANIE OKREŚLONYCH W ZEZWOLENIU
WARUNKÓW PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM JAK I W MIEJSCU

SPRZEDAŻY   

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51

Zespół ds. Zamówień Publicznych Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
(pok. nr 11)

Tel. 14 68 65 134

GODZINY PRACY:

Poniedziałek - piątek 730 – 1530

PODSTAWA PRAWNA: 

 Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (  Dz.U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783
z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek. 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 potwierdzenie  dokonania  określonej  zmiany  w zależności  od  jej  rodzaju,  i  tak  np.:
zmiana  nazwiska  przedsiębiorcy  prowadzącego  sprzedaż  napojów  alkoholowych  –
kopia  aktu  z  USC  (oryginał  do wglądu),  zmiana  oznaczenia/danych  adresowych
przedsiębiorcy – dokonanie zmiany w CEIDG/KRS, zmiana branży sklepu lub rodzaju
lokalu gastronomicznego – decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego/dokonanie zmiany w CEIDG/KRS,

 pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia  pełnomocnika  wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.



OPŁATY: 

Opłata  skarbowa  za  pełnomocnictwo  wynosi  17,00  zł  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa
udzielanego  małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu,  rodzeństwu,  lub  gdy  mocodawcą  jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat  z  tytułu  opłaty  skarbowej  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Urzędu
Miejskiego  w Brzesku -  KBS O/Szczurowa  Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.

FORMA ZAŁATWIENIA:

Decyzja.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Wnioski  o  wydanie  decyzji  zmieniającej  warunki  prowadzenia  sprzedaży  napojów
alkoholowych rozpatrywane są w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego
wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu
uzupełnionego wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od  decyzji  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego  w Tarnowie  (ul.  Bema  17,  33-100  Tarnów)  za  pośrednictwem Burmistrza
Brzeska  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgodnie  z  art.  18  ust.7  pkt  7  ustawy  z  dnia  26.10.1982r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2015r.,  poz.  1286  z  późn.  zm.)  podmiot
prowadzący  sprzedaż  napojów  alkoholowych  zobowiązany  jest  zgłosić  organowi
zezwalającemu  zmiany  stanu  faktycznego  i  prawnego  w  stosunku  do  danych  zawartych
w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Nieprzestrzeganie  powyższego  warunku  stanowi  zgodnie  z  art.  18  ust.  10  pkt  2  ustawy
o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  przesłankę  do  cofnięcia
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 


