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z dnia
12.07.2018 r.

NAZWA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCY,
KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o uzyskanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji
przyjęć (katering)
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Przedsiębiorcy, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).
CZAS REALIZACJI
Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Sicienku
WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o wydanie zezwolenia

OPŁATY
1.

Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłata 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),
 2100 zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani
do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.
2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż
napojów alkoholowych, gdy roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
przekroczyła:
 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi
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 w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,



77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi
w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu, w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i
30 września danego roku kalendarzowego.
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 ze zm.)
Ustawa z dnia 6 maca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647)
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 2017 r. poz.
2077 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
ze zm.)

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
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na
organizacji przyjęć (catering) wydawane są na okres do 2 lat.

Organizacja przyjęć - katering – w przedmiocie prowadzonej działalności wymagany jest nr PKD
56.21.Z.
Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w części 3 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów
z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r., Nr 251,
poz. 1885 ze zm. ) podklasa 56.21.Z obejmuje:
- przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na
określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych;
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy,
którego działalność polega na organizacji przyjęć

