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KARTA INFORMACYJNA

Wydanie: 2

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

WYMAGANE
DOKUMENTY:

Referat Działalności Gospodarczej i Dodatków Mieszkaniowych,
pok. 103, i 104 wew. 119.
dgm@miasto.slupca.pl

1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.z 2012r. poz.1356
z późn. zm).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013r. 672 z późn. zmianami)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
4. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca
1960r. (Dz. U z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Wymagane załączniki:
Kopie następujących dokumentów:
• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
lub odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS),
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Słupcy o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225),

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć dokumenty oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ( art. 76
k.p.a. Dz.U. Nr 216, poz. 1676 z 2009 r. :*
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Uwaga:
wszystkie dokumenty powinny być aktualne - zgodne ze stanem faktycznym

OPŁATY:

Opłata za korzystanie z zezwolenia:
- Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie
sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
a) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
b) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
c) 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.
- Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych
wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży
w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):
a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów
do 4,5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37
500 zł,
b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów
od 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży
przekroczyła 37 500 zł,
c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów
powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.
Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Dzielnicy właściwej
terytorialnie - zgodnie z usytuowaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych, w trzech równych ratach, w terminach do 31
stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Są to terminy ostateczne, niepodlegające przedłużeniu ani
przywróceniu.

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Biuro Obsługi Klienta

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
1)Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z
urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
2) Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno
nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej
- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
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postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
3) Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

TRYB
ODWOŁAWCZY:

Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Komisji.
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji stronie (wnioskodawcy) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał.

INFORMACJE
DODATKOWE:

Zezwolenie (decyzja administracyjna) może zostać wydane wyłącznie
po uzyskaniu postanowienia o pozytywnej opinii Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupcy o zgodności lokalizacji
punktu
sprzedaży
z
uchwałami
Rady
Miasta
Słupcy.
Przed odbiorem zezwolenia należy wnieść opłatę za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wymagane jest również uzyskanie zaświadczenia o wniesieniu opłaty
za korzystanie z zezwolenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Data utworzenia: 20 maja 2010r.
Data ostatniej aktualizacji: 4 luty 2014r.
Wytwarzający/Weryfikujący: Jadwiga Banasik
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