
Poznań, dnia 18 sierpnia 2020 roku

Urząd Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 Santok ti e3 /  ?śS
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WNI0SEK 0 UDZIELENIE INFORMACTI

Niniejszym, działając w imieniu własnym, w tiybie dostępu do informacji publicznej,
na  podstawie  art.  10  ust.  1  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji

publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429), wnoszę o udzielenie infomacji dotyczących działki
o    numerze    ewidencyjnym        ,    położonej    w   województwie    lubuskim,    powiecie

gorzowskim, gminie Santok, w miejscowości Wawrów przy ul. Podmiejskiej,  dla której
prowadzona  jest przez  Sąd  Rejonowy w  Gorzowie  Wielkopolskim,  VI  Wydział Ksiąg
Wieczystych -GWIG, ksi.ęga wieczysta Kw nr GWIG/                     w związku z uchwałą nr
XLVIII/385/18   Rady   ffliny   Santok   w   sprawie   ustalenia   na   terenie   Gminy   Santok
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z dria 06 września 2018r.,

ti. wnoszę o udzielenie aktualnych następujących informacji:

a)   wskazania  jaka  jest  w  świetle  ww.  Uchwały  liczba  punktów  sprzedaży  napojów
alkoholowych, na terenie Gminy Santok w miejscowości Wawrów;

b)   wskazanie   ile   na   dzień   dzisiejszy   wydano   zezwoleń   na   sprzedaż   napojów
alkoholowych,  w  związku  z  ww.  Uchwałą  nr  XLVIII/385/18,  w  szczególności  ile

takich zezwoleń wydano odnośnie spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży na

podstawie § 3 przywołanej powyżej Uchwały Rady Gminy Santok.

Uzyskanie  ww.  informacji  jest  niezbędne  dla  przeprowadzenia  pełnego  audytu

prawnego  wskazanych  powyżej   działek,   które  będą  przedmiotem  przeprowadzanej
transakcji handlowej.
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Zgodnie z art.  13  ust.1  i art.  14 ust.1  ustawy z dnia 6 września 2001  roku o dostępie
do inforinacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz 1429) w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia
18.08.2020  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  24.08.2020  r.)  infomuję,  ze  liczba  zezwoleń
zgodnie  z  uchwałą  Rady  Gminy  Santok  NR  XLVIII/385/18  z  dnia  6  września  2018  r.
w  sprawie  ustalenia  maksymalnej  liczby  zezwoleń  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  na
terenie Gminy Santok, przedstawia się następująco:
Rodzaj zezwolenia Maksyma]na ]iczba zezwoleńwguchwały

A - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5°/o zawartości aH{oholu oraz na 30

piwo, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

8 -na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 30

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży

C - na sprzedaż napojów zawierających powyżej  1 §% zawartości alkoholu, 30

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaźy

A - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 20

piwo, przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży

8 - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4;5% do 18% alkoholu 20

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

C -na sprzedaż napojów zawierających powyżej  18% zawartości alkoholu, 20

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Ilość ważnych zezwoleń wg stanu na dzień dzisiejszy przedstawia poniższa tabela.

Rodzaj zezwo]enia Liczba zezwoleń

A - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5°/o zawartości alkoholu oraz na 19

piwo, przeznaczopych do spożycia poza miejscem sprześaży

8 -na sprzedaż napojów zawierających powyz.ej 4,5°/o do 18% alkoholu 18

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

C -na sprzedaż napojów zawierających powyżej  18% zawartości alkoholu, 19

prze2naczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

A - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 4

piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

8 -na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5°/o do 18% alkoholu 2

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedaży

C - na sprzedaż napojów zawierających powyżej  18% zawartości alkoholu, 3

przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży


