URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE
ALKOHOLOWYCH:

NA

SPRZEDAŻ

COM-RO-IV

I

PODAWANIE

NAPOJÓW

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 jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - (COM-RO-4).
2. Załączniki:
- zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z
zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska),
- pełnomicnictwo (o ile ustanowiono pełnomocnika) z opłatą skarbową w wys.17 zł wniesioną na rachunek
Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3 gotówką lub przelewem na konto: 35 1140 1153 0000 2175 4200 1010.
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia jednorazowego.

II.

OPŁATY:

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłata roczna wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,
wnoszono na konto: Miasto Słupsk
mBANK SA: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

III.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.
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:

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych. Zezwolenie jednorazowe wydaje się na okres 2 dni.
2. Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika.
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