URZĄD MIEJSKI BRZESKO
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O DOKONANIU OPŁATY ZA KORZYSTANIE
Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51
Zespół ds. Zamówień Publicznych Przedsiębiorczości Komunalnej i Działalności Gospodarczej
(pok. nr 11)
Tel. 14 68 65 134
GODZINY PRACY:
Poniedziałek - piątek 730 – 1530
PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).



Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2015 r., poz. 783
z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.
Dowód wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia - pokwitowanie z kasy
lub potwierdzenie dokonania przelewu w formie wydruku lub kserokopii.
Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.
OPŁATY:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa
udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Brzesku - KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.

FORMA ZAŁATWIENIA:
Zaświadczenie.
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 7 dni. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu
uzupełnionego wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia
zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie (ul. Bema 17,
33 -100 Tarnów) za pośrednictwem Burmistrza Brzeska w terminie 7 dni od dnia otrzymania
postanowienia.
DODATKOWE INFORMACJE:
Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmiot prowadzący sprzedaż napojów
alkoholowych w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku
kalendarzowego objętego zezwoleniem zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy
zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu
potwierdzającego dokonanie opłaty.
W związku z powyższym zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych nie jest dokumentem koniecznym do przedstawienia go przez
przedsiębiorcę w hurtowni zaopatrującej właściwy sklep bądź lokal w alkohol.

