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1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru. Wniosek do pobrania na stronie
internetowej www.prabuty.pl lub w tut. Urzędzie ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty
w Biurze Obsługi Ludności - parter pokój nr 2 lub w pokoju nr 12 - II piętro.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych(wypis z księgi wieczystej, umowa najmu) –
oryginał do wglądu.
3. Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym – oryginał do wglądu.
4. Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków
sanitarnych przez punkt sprzedaży – oryginał do wglądu.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w kasie
Urzędu lub na rachunek Urzędu wynosi:
a. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu,
c. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu
Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata
skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1282.).

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

W Biurze Obsługi Ludności ul. Kwidzyńska 2, 82- 550 Prabuty, parter pokój Nr 2, lub pokój
nr 12 (w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30)
6. OSOBY DO KONTAKTU
Tomasz Kozakiewicz – Inspektor ds. wojskowych, OC, PPOŻ, Kancelaria Tajna, Ochrony
Informacji Niejawnej oraz Rozwoju Gospodarczego.
Tel. 55 262 41 50, 59 lub 278 20 01/02 wew. 50, 59, e-mail: t.kozak@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od
doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.
2. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie
7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy
Prabuty.
9. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 )
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).
4. Uchwała nr VIII/37/93 Rady Gminy i Miasta Prabuty z dnia 13 sierpnia 1993 roku w
sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy
i Miasta Prabuty.
5. Uchwała nr XXXVII/246/2001 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 grudnia 2001
roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i
gminy Prabuty.
6. Uchwała nr V/32/2003 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2003 roku w
sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych..
7. Uchwała nr XXIV/143/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: wprowadzenia
zakazu spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych.

10. UWAGI
1. Opłatę podstawową wnoszą Ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność
gospodarczą w tym zakresie oraz Ci, których roczna wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła określonych wartości:
a. 37.500 zł - dla piwa,

b. 37.500 zł. – dla wina,
c. 77.000 zł - dla napojów spirytusowych.
2. Pozostali wg pozostałych zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
3. Złożony wniosek jest opiniowany przez:
a. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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