
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów 
alkoholowych:

 
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- powyżej 18% zawartości alkoholu.

             Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do     spożycia poza   
miejscem sprzedaży wydaje się na     czas określony - nie krótszy niż 2 lata  .

             Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do     spożycia w     miejscu   
sprzedaży wydaje się na     czas określony - nie krótszy niż 4 lata.  

Zezwolenie jest wydawane na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Formularze 
wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w siedzibie urzędu gminy ( pokój nr 3) 

Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

 oznaczenie rodzaju zezwolenia, 
 oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia 

pełnomocników — ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, 
 numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, 
 przedmiot działalności gospodarczej, 
 adres punktu sprzedaży, 
 adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

Sam wniosek to jednak za mało przy staraniach o zezwolenie. Do wniosku należy dołączyć 
następujące dokumenty:

•         zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

•         akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny 
przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, 

•         decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie 
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, 

•         pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli 
punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. 

Za     korzystanie z     zezwoleń na     sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata.   

Opłaty 

1) Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed 
wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek gminy/ opłatę w wysokości:

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa, 
 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z 

wyjątkiem piwa), 
 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu. 

2) Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 
uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim: 

 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4,5 proc. oraz 
piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł, 

 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4,5 proc. do 18 
proc. (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł, 

 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18 proc., 
jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł. 



                   Podstawą do obliczenia wysokości opłaty jest pisemne oświadczenie 
przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży składane do dnia 31 stycznia. Wartość sprzedaży 
obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminach: do 31 
stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości 
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

3) Opłata skarbowa

 w wysokości 17 zł — za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za 
korzystanie z zezwolenia 

 


