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Podstawa prawna:
•

•

ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
267),
ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r.
poz. 1356)

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych (F-GK - 16/01)
- załączniki (kserokopie z moŜliwością wglądu do oryginału):
• zgoda organizatora imprezy,
• kopia stałego zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty na dany okres
(nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.)
II. OPŁATY
Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty dla poszczególnych
zezwoleń stałych. Opłata wnoszona jest do kasy Urzędu Miasta i Gminy lub na konto:
PKO BP O/Koźmin Wlkp. 72102022670000440200042374

rodzajów

III. TERMIN ODPOWIEDZI
14 dni od daty złoŜenia kompletnego wniosku.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. projektów i inwestycji z udziałem środków europejskich – pokój nr 7, tel. 62 72 19 345
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) ZłoŜony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Miejsko- Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
2) Zezwolenie, jak i odmowa jego wydania wydawane są w formie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie
decyzji.
VII. UWAGI
1) Z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia mogą wystąpić wyłącznie przedsiębiorcy, którzy
posiadają stałe zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej.
2) Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni.
2) Opłata za zezwolenie (1/12 standardowej opłaty uiszczanej przy stałym zezwoleniu na sprzedaŜ
napojów alkoholowych):
a) napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł
b) napoje alkoholowe od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł
c) napoje alkoholowe powyŜej 18% zawartości alkoholu – 175,00 zł
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