Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA
DETALICZNĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Osoba prowadząca sprawę:
Joanna Tomczak, młodszy referent ds. ewidencji działalności gospodarczej,
pokój 6 (I piętro)
tel. 42-719-80-27
e-mail: joanna.tomczak@strykow.pl

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Podstawa
prawna

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
uchwała Nr LI/374/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia
zasad usytuowania na terenie Gminy Stryków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
zmieniona uchwałą Nr XLVIII/394/2010 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2010 r.
Na wniosek złożony przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży

Sposób
załatwienia
sprawy

napojów alkoholowych posiadającego zezwolenie na sprzedaż tychże napojów lub jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej zostaje wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na detaliczną
sprzedaż napojów alkoholowych na okres do 2 dni. Zezwolenie wydaje się po zasięgnięciu pozytywnej opinii
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
z uchwałami rady gminy
udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*
dokument potwierdzający dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

Wymagane
dokumenty

alkoholowych*
w przypadku ustanowienia pełnomocników – udzielone pełnomocnictwo
* nie dotyczy przedsiębiorców, którym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił Burmistrz
Strykowa

Miejsce
składania

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków – pokój 2

wniosków
Termin
udzielania

Zezwolenie wydaje się lub odmawia się wydania w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku

odpowiedzi
Tryb
udzielania
odpowiedzi

Decyzja administracyjna

Tryb
odwoławczy
Uwagi
Opłata
Załączniki

Od decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za
pośrednictwem Burmistrza Strykowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Zezwolenie dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej
Opłatę wnosi się w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń
Wniosek

