Urząd Gminy w Sicienku
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
tel. +48 52 58 70 400, +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
bip: www.bip.sicienko.pl
urząd: www.sicienko.pl, e-mail: gmina@sicienko.pl

KARTA USŁUGI
Nr 29
z dnia
20.05.2015r.
AKTUALIZACJA
z dnia
06.07.2017 r.

NAZWA USŁUGI
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku w postaci elektronicznej wniosku o wydanie
zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek o wydanie zezwolenia
Załączniki (nie dotyczy Ochotniczych Straży Pożarnych):
- Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie;
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia
opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

OPŁATY
1. Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie
Urzędu przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za
poszczególne rodzaje zezwoleń, i tak:
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa),
- 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu.
2. Opłata skarbowa 17 zł – tylko w przypadku przedłożenia pełnomocnictwa
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku, najpóźniej z chwilą złożenia wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za
pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
PODSTAWA PRAWNA







Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z
2016 r. poz. 1829 ze zm.)
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1160 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.
1870 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pokój nr 11
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 401, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia

