
Zarządzenie Nr VIII/468/2021

Burmistrza Miasta Szczytno

z dnia 1 kwietnia 2021 r. 

w sprawie trybu ubiegania się o  zwolnienie i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  należnej

w 2021 r.

   Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  2 ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym

(t.j. Dz.U. z 2020 r., Nr 713 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XXVII/205/2021 Rady Miejskiej

w Szczytnie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na

sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  należnej

w 2021 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Określam wzór wniosku o zwolnienie i zwrot opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży,  należnej  w 2021 r.  w brzmieniu

stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.  Przedsiębiorcom,  którym  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  przeznaczonych  do

spożycia w miejscu sprzedaży wygasa w trakcie 2021 r., przysługuje zwrot części opłaty w wysokości

przewyższającej wysokość I raty należnej od tego przedsiębiorcy,  po uprzednim złożeniu dokumentu

określonego w § 1 ( wypełnieniu części I i II ).

2.  W  przypadku  ubiegania  się  o  kolejne  zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 r., przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie  za

okres pozostały do końca roku,  po uprzednim złożeniu dokumentu określonego w § 1 ( wypełnieniu

części I ). 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik 
do Zarządzenia Nr VIII/468/2021   

              Burmistrza Miasta Szczytno
                                                                      z dnia 1 kwietnia 2021 r.

imię i nazwisko przedsiębiorcy

…………………………………………..

adres: ……………………………………

…………………………………………..

NIP  …………………………………….
nr tel. ……………………………………

Wniosek o zwolnienie/ zwrot1 opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r.

CZEŚĆ I. (Wypełnia każdy przedsiębiorca)

  Na podstawie Uchwały Nr XXVII/205/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 lutego 2021 r.
w  sprawie  w  sprawie  zwolnienia  z  opłaty  za  korzystanie  z  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,  należnej  w 2021 r.,  zwracam się
z wnioskiem o zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 r. w wysokości określonej uchwałą

Wniosek dotyczy następującego punktu sprzedaży napojów alkoholowych:

Nazwa punktu sprzedaży

Adres punktu sprzedaży

Typ posiadanych zezwoleń (A,B,C) 
oraz okres ich ważności

Data wniesienia opłaty

Wysokość wniesionej opłaty



CZĘŚĆ II  

  Na podstawie  Uchwały Nr  XXVII/205/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24 lutego 2021 r.

zwracam się  z  wnioskiem o  zwrot  dokonanej  jednorazowo opłaty  za  korzystanie  z  zezwolenia  na

sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zaznacz właściwe):

a) 2/3 części opłaty dokonanej jednorazowo za cały 2021 r. /dotyczy przedsiębiorcy, który w całym

2021 r. korzysta z zezwolenia /

b) części  opłaty  w  wysokości  przewyższającej  wysokość  I  raty,  należnej  ode  mnie  /dotyczy

przedsiębiorcy, któremu  zezwolenie wygasa w  2021 r. /

Zwrotu nadpłaty proszę dokonać na niżej wskazany rachunek bankowy:

dane odbiorcy:

nazwa banku:

nr rachunku bankowego:

Szczytno, ……………………            ..……………………………………………….
                           data           (podpis wnioskodawcy)

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dla potrzeb wynikających z niniejszego wniosku.

       Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej : bip.um.szczytno.pl

Szczytno,  ………………………..       ………………………………………

(data)          (podpis wnioskodawcy)


