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NAZWA USŁUGI:
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych
PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z
późn. zm.)
- Uchwała Nr XLV/276/18 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz.
Woj. Podl. poz. 2691).
- Uchwała Nr IX/52/19 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl.
poz. 3237).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.
Załączniki:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych;
2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym – o ile dotyczy
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
4. protokół inwentaryzacyjny (ilościowo-wartościowy według cen sprzedaży dla poszczególnych
kategorii) posiadanych zapasów napojów alkoholowych
Druk do pobrania w pokoju nr 10 lub na stronie internetowej Miasta

OPŁATY:
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów
alkoholowych wynosi:
1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa);
2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Urząd Miasta Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miasta Siemiatycze, Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
pok. nr 10, tel. 85 65 65 808 (818)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
- poniedziałek od 7:30 do 17:00
- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
- piątek 7:30 do 14.00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie
należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

UWAGI:
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych wydaje się przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z
przyczyn:
1. likwidacji punktu sprzedaży
2. upływu terminu ważności zezwolenia
3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
- złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
- dokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie
Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia
zezwolenia.
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów
napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na
wyprzedaż napojów alkoholowych.
INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail
iod@siemiatycze.eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na wyprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa
(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;
8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie zezwolenia
na wyprzedaż napojów alkoholowych;
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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