
URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE

Ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów

tel. (071) 314 62 51 , fax: (071) 314 62 32 

e-mail: bierutow@bierutow.pl

www.bierutow.pl

KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 WYMAGANE DOKUMENTY

 Wniosek 

Do wniosku należy dołączyć:

 Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

 Pisemną  zgodę  właściciela,  użytkownika,  zarządcy  lub  administratora
budynku,  jeżeli  punkt  sprzedaży  będzie  zlokalizowany  w  budynku
mieszkalnym wielorodzinnym,

 Decyzję  właściwego  państwowego  inspektora  sanitarnego  o  zatwierdzeniu
zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 ze
zmianami)

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Organizacyjny dodatkowe informacje:

pok. nr  12, I p., budynek B Magdalena Zganiacz – Inspektor ds. 

działalności gospodarczej oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi

Tel. 71 314 62 51 wew.17

e-mail: alkohole@bierutow.pl 

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Do jednego miesiąca.  

 SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
             Decyzja.

mailto:bierutow@bierutow.pl


       

 OPŁATY 

 Wniosek jest wolny od opłat 

 Sprzedaż detaliczna i gastronomiczna podstawowe opłaty na cały rok

Piwo – 525 zł

Wino – 525 zł

Wódka – 2100 zł

Płatne  w roku nabycia  zezwolenia  w wysokości  proporcjonalnej  do  okresu
ważności zezwolenia. 

 TRYB ODWOŁAWCZY

 Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego  we  Wrocławiu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Bierutowa  w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 DODATKOWE INFORMACJE

 Miejsce złożenia dokumentów : sekretariat Urzędu (pok. nr 9, Ip., budynek A).

 Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  zbiera  się  w
pierwszą środę każdego miesiąca. 



 PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)

 Ustawa  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2277 ze zm.) 


