URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Wydział – Centrum Obsługi Mieszkańców

ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH,
ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

COM-ROXXIV

ZINWENTARYZOWANYCH

Podstawa prawna:


art. 18⁴ 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 wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych - (COM-RO-28).
2. Załączniki:
- wykaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych uwzględniający ilość

i wartość sprzedaży napojów alkoholowych,
- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika - 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:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

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.

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.
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VI.

COM-ROXXIV

UWAGI:

Odbiór zezwolenia osobiście lub przez pełnomocnika.
Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż zapasów nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia
wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Przedsiębiorca, który otrzyma zezwolenie na wyprzedaż zapasów, może wystąpić z wnioskiem o wydanie
nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia
upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż zapasów.
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