URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
tel.: (32) 31-71-100 fax.: (32) 222-25-65
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00;
wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00

Karta usługi
SO-29

SKŁADANIE OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAśY POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W PUNKCIE SPRZEDAśY
WYMAGANE DOKUMENTY
•

Oświadczenie o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nr: SO – 2901

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Powstańców 1
ZłoŜenie dokumentów: Biuro Podawcze
Odbiór dokumentów: osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju 101
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 31 stycznia danego roku kalendarzowego
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
1.
2.
3.
4.

Pobierz i wypełnij oświadczenie o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
ZłóŜ wypełnione oświadczenie w pokoju 101
Odbierz naliczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych
Zapłać opłaty

OPŁATY
Opłatę naleŜy zapłacić w trzech równych ratach tj.:
•

do 31 stycznia

•

do 31 maja

•
do 30 września danego roku kalendarzowego
Opłatę z tytułu korzystania z zezwolenia naleŜy wpłacić w kasie Urzędu Biuro Obsługi Mieszkańca,
ul. Powstańców 1 lub na konto Urzędu Miasta Mysłowice ING BANK ŚLĄSKI 02 1050 1214 1000 0023 5651 8072
Proszę podać tytułem: „opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych”
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przewidziano.
DODATKOWE INFORMACJE
1.

Przedsiębiorca po uiszczeniu opłaty otrzymuje zaświadczenie o dokonaniu opłaty, które przedstawia w
kaŜdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt
sprzedaŜy w napoje alkoholowe w niŜej wymienionych terminach:
•

do 1 lutego

•

do 1 czerwca

• do 1 października
2.
NiezłoŜenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty skutkuje wygaszeniem zezwolenia (art. 18, ust.12,
pkt 5) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
3.
Oświadczenie nie musi być składane na druku, przedsiębiorca moŜe sam sporządzić oświadczenie,
jednakŜe musi ono zawierać wszystkie dane na podstawie których moŜna obliczyć wartość sprzedanego
alkoholu.
Informacji udziela pracownik na stanowisku wydawania zezwoleń na podawanie i sprzedaŜ napojów
alkoholowych w pokoju 101 tel. (32) 31-71-341.
e-mail: t.mazur@um.myslowice.pl
PODSTAWA PRAWNA

•

Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (jt.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.)
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