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JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Gospodarczej
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. art. 18¹, art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn .zm.)
2. Uchwała Nr XXV/323/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 października 2016 r. w sprawie liczby punktów
sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Siedlce (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2016 r. poz. 9455)
3. Uchwała Nr XIX/230/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016 r. r. w sprawie zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc do spożycia w miejscu sprzedaży, w
których za zezwoleniem może być dokonywana sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na
terenie miasta Siedlce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 4553)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Załączniki:
• Ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza
miejscem sprzedaży
• Dokument potwierdzający opłatę za korzystanie z w/w zezwolenia
Oryginały dokumentów do wglądu
IV. OPŁATY:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem zezwolenia w wysokości 1/12 rocznej opłaty za
poszczególne rodzaje zezwoleń, biorąc za podstawę:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłat można dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Interesanta, czynnej: poniedziałek w
godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz.7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta Siedlce ING Bank Śląski S.A. 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 6 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00., wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Udzielenie zezwolenia lub odmowa udzielenia jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie, nie później niż 1 miesiąc
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta , stanowisko nr 6 . Odwołanie nie podlega opłacie.

