Urząd Miejski w Słubicach
KARTA USŁUG KU/WA/4, w. 9
Nazwa usługi /
sprawy:

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Komórka
organizacyjna:

Wydział Administracyjny

Osoby
prowadzące
sprawę:

Joanna Czyż-Jankowska

Nr pokoju:
Nr telefonu:
e-mail:
1.
Wymagane
dokumenty:

223
95 737 2023
joanna.czyz@slubice.pl
1) wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych złożony w formie pisemnej, w postaci
papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej;
2) zezwolenie stałe na sprzedaż napojów alkoholowych
z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty
za korzystanie z zezwolenia (dotyczy przedsiębiorców spoza
terenu gminy Słubice);
3) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do lokalu
bądź terenu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych;
4) mapka poglądowa obrazująca lokalizację punku sprzedaży
w terenie.

2.

3.

4.
5.
Opłaty:

Inspektor ds. działalności gospodarczej i zezwoleń

Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych – 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje
zezwoleń.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść na rachunek
gminy Słubice.
Aktualny numer rachunku dostępny na stronie www.slubice.pl

Opłata skarbowa

17 zł – za pełnomocnictwo.

Termin realizacji:

Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca.

Tryb
odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za
pośrednictwem Burmistrza Słubic.

Urząd Miejski w Słubicach | ul. Akademicka 1 | 69-100 Słubice
tel. 95 737 20 00 | fax. 95 758 28 80 | slubice@slubice.pl | www.slubice.pl

Urząd Miejski w Słubicach
Odbiór
dokumentu:

Osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu wpłaty.

Informacje
dodatkowe:

W przypadku braków formalnych przedsiębiorca zostanie wezwany
do ich uzupełniania.

Podstawa
prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
4. Uchwała Nr LII/411/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018r.
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice
oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

6.
Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowychhttp://slubice.pl/wnioski/wa/04.pdf

Opracował (a):
Data: 28 marca 2011 r.

Zaktualizował (a):
Joanna Czyż-Jankowska
Data: 20 października 2019 r.
Podpis:

Zatwierdził (a):
Barbara Banaśkiewicz
Data: 20 października 2019 r.
Podpis:
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