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AKTUALNOŚCI, INFORMACJE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

UWAGA !!!
SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA OPŁATOMAT W SIEDZIBIE
BIURA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  W RATUSZU BĘDZIE NIECZYNNY.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z INNYCH FORM WPŁAT.
ZA UTRUDNIENIA W REALIZACJI PŁATNOŚCI PRZEPRASZAMY.
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Szanowni Państwo!

 

W związku z licznymi wnioskami składanymi w sprawie zezwoleń na jednorazową sprzedaż
alkoholu, tuż przed datą planowanej imprezy pragnę przypomnieć, że podania i wnioski we
wszelkich  sprawach  powinny  być  składane  w  terminie  pozwalającym  na  zachowanie
wszystkich zasad rejestracji, dekretacji i obiegu dokumentów wpływających do Urzędu
Miejskiego w Radomiu.

Procedura załatwiania wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wiąże się z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego kończącego się wydaniem
decyzji administracyjnej.

Sprawy w postępowaniu administracyjnym zgodnie przepisami ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU.2022.2000 ze zm.) powinny być
załatwiane bez zbędnej zwłoki. Określenie „bez zbędnej zwłoki” nie oznacza, że sprawa ma
być załatwiona natychmiast, ale tak szybko, jak jest to możliwe, bowiem sformułowanie
kodeksowe zawarte w art.  35 §  1  k.p.a.  należy rozumieć,  jako generalną wskazówkę
dotyczącą załatwiania wszystkich spraw w postępowaniu administracyjnym w taki sposób,
by nie tylko dochować terminów zakreślonych w kodeksie, ale by w miarę możliwości
sprawy załatwiać w terminach krótszych niż wyznaczone.

Biorąc, zatem pod uwagę powyższe oraz fakt,  że nie są Państwo jedynym podmiotem
występującym o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu proszę o składanie wniosków



o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu z wyprzedzeniem, co najmniej 7
dni przed planowaną imprezą.
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