ZARZĄDZENIE Nr 361/2015
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie: ustalenia kryteriów przydzielania wolnego limitu w ramach ustalonej uchwałą Rady
Miejskiej w Starym Sączu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 1286)
zarządzam, co następuje:
§1
Podstawowym kryterium decydującym o wyborze danego wniosku spośród przedsiębiorców
składających wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu
sprzedaży, w przypadku gdy wpłynie większa ilość wniosków przedsiębiorców (o tej samej podstawie
prawnej i o tym samym stanie faktycznym) niż liczba wolnych punktów w uchwalonym limicie, jest
data wpływu do Urzędu Miejskiego kompletnego, złożonego zgodnie z przepisami ustawy wniosku.
§2
Postanowienia § 1 nie mają zastosowania w przypadku wniosków przedsiębiorców, którzy występują
o odnowienie, z uwagi na upływ terminu ważności, istniejącego zezwolenia w danym punkcie
sprzedaży.
§3
1. Wniosek przedsiębiorcy, któremu ze względu na brak wolnych limitów na sprzedaż napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży wydano decyzję o odmowie, wpisywany jest na listę
przedsiębiorców oczekujących na zwolnienie się limitu.
2. W momencie zwolnienia lub zwiększenia limitu pracownik merytoryczny zajmujący się
wydawaniem zezwoleń informuje pisemnie przedsiębiorcę, pierwszego na liście oczekujących,
o zwolnieniu się limitu i zwraca się z zapytaniem czy jest zainteresowany uzyskaniem zezwolenia,
z informacją, że kompletny wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wykreślenia przedsiębiorcy z listy oczekujących na wolny
limit i przydzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kolejnemu przedsiębiorcy
z listy oczekujących.
3. Pracownik merytoryczny zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych prowadzi listę przedsiębiorców oczekujących na zwolnienie się limitu.
4. Lista przedsiębiorców oczekujących na wydanie zezwoleń w ramach limitu punktów sprzedaży
uwzględniająca kolejność składania wniosków, dostępna jest w Referacie Rozwoju Lokalnego
i Promocji Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, oraz na stronie internetowej w Biuletynie
Informacji Publicznej (www.bip.stary.sacz.pl)

§4
1. Spośród kompletnych wniosków, złożonych zgodnie z przepisami ustawy, które wpłyną w okresie
od 1 do 29 stycznia 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) kolejność na liście
oczekujących zostanie ustalona w drodze losowania.
2. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski, mają prawo brać udział w losowaniu, a o terminie i miejscu
losowania zostaną poinformowani na piśmie.
3. Losowanie przeprowadzi komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Starego Sącza.
4. Wnioski złożone po 29 stycznia 2016 r. będą umieszczane na liście zgodnie z kolejnością wpływu
do Urzędu Miejskiego.
§5
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

