URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

COM-RO-III

ZEZWOLENIE NA HANDEL ALKOHOLEM W PLACÓWKACH DETALICZNYCH
I GASTRONOMICZNYCH:
Podstawa prawna:


art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi,



uchwała Rady Miejskiej w Słupsku Nr LI/698/18 z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie
ustalenia na terenie miasta Słupska maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania oraz odstępstw
od zakazu spożywania napojów alkoholowych

I.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych (COM-RO-3).
2. Załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – o zatwierdzeniu zakładu,
- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego (w przypadku nowo budowanych obiektów
oraz przebudowanych lokali i obiektów istniejących),
- pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

II.

OPŁATY:

1. Opłata wnosi się przed odbiorem zezwolenia na konto
Miasto Słupsk mBANK: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem
piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata roczna, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
w tym zakresie.
2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do
złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży – (COM- RO-8)
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
3. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna
wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi
opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości
2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie
przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnoszą opłatę w wysokości: 525 zł, 525 zł, 2 100 zł.
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Opłaty, o których mowa wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku
kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat, o których mowa dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Wartość sprzedaży należy obliczyć oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kpa). W przypadku konieczności
uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia dokonania tego uzupełnienia.
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązana jest zaopiniować wniosek
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska
(art. 106 § 3 Kpa). Przekazanie wniosku do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
powoduje wstrzymanie biegu terminów załatwienia wniosku.

IV.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 15,
telefon (59) 8488307, (59) 8488476, e-mail: com@um.slupsk.pl

V.

ODWOŁANIE:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii pok. 6 lub sekretariacie wydziału pok. 11
prowadzącego sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.

UWAGI:

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika.

Urząd Miejski w Słupsku; Plac Zwycięstwa 3; 76-200 Słupsk; tel.. (0-59) 8488300, urzad@um.slupsk.pl
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców -Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk/ nr pokoju15, tel. (0-59) 8488393, fax. ) 8488393; e-mail com@um.slupsk.pl

