URZĄD GMINY W DŁUGOSIODLE
ul. Kościuszki 2
07 – 210 Długosiodło
gmina@dlugosiodlo.pl

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Za usługę odpowiada:
inspektor ds. działalności gospodarczej i obsługi Rady Gminy pokój nr 23
Tel. (29) 74 12 512 , faks (29) 74 12 512
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony druk wniosku (druk dostępny na miejscu i w Internecie).
Do wniosku o wydanie zezwolenia

przedsiębiorca winien dołączyć

następujące

dokumenty:
 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców,
 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego
punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku,
jeżeli

punkt

sprzedaży

będzie

zlokalizowany

w

budynku

mieszkalnym

inspektora

sanitarnego,

wielorodzinnym (jeśli dotyczy),
 decyzję

właściwego

państwowego

powiatowego

potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Sposób załatwienia sprawy:
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Długosiodło. Zezwolenia wydaje się oddzielnie na 3
rodzaje alkoholu:
- do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
- powyżej 4,5 % a poniżej 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa
- powyżej 18 % alkoholu.
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Opłaty:
Opłata jest uzależniona od rodzaju alkoholu na jaki wydane jest zaświadczenie.
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia.
Roczne opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:
 525 zł na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa;
 525 zł na sprzedaż napojów zawierających alkohol powyżej 4,5 % do 18 %
zawartości;
 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających alkohol powyżej 18 %.
Wysokość opłaty w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa
wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych;
 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu
(z wyjątkiem piwa) wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży napojów
alkoholowych;
 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi się
w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
Opłaty są wnoszone w trzech równych ratach w każdym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem w następujących terminach:
I rata do 31 stycznia danego roku;
II rata do 31 maja danego roku;
III rata do 30 września danego roku.
Kasa Urzędu Gminy w Długosiodle jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8 00
do 16 00,
numer rachunku bankowego Urzędu Gminy: 21 8931 0003 0600 0824 2040 0002

Termin załatwienia: do 30 dni.
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Tryb odwoławczy: od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za
pośrednictwem Wójta Gminy Długosiodło.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), ustawa z dn. 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1231 z późn. zm.) oraz uchwała Rady Gminy Długosiodło Nr X/55/2003 z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów
alkoholowych.

Uwagi:
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub
poza miejscem sprzedaży jest:
 posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 wniesienie opłaty;
 w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku
kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu
dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie opłaty, (zaświadczenie wydaje się Urzędzie Gminy w
Długosiodle),
 posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt
sprzedaży,
 wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko
przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym
w zezwoleniu,
 zgłaszanie Wójtowi Gminy Długosiodło

zmian stanu faktycznego i prawnego,

w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia
powstania zmiany,
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 prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone
przez Radę Gminy Długosiodło;
 zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców
posiadających

odpowiednie

zezwolenie

na

sprzedaż

hurtową

napojów

alkoholowych.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są
obowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy pisemnego oświadczenia o wartości
sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku
poprzednim w terminie do 31 styczna danego roku. Wartość sprzedaży oblicza się
oddzielnie dla każdego rodzaju alkoholu.
Zezwolenia są wydawane na czas określony tj.:
 nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży;
 nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży.
Zezwolenie cofa się w przypadku:
 nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na
kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży

i

określonych

podawania
w

ustawie

napojów
o

alkoholowych

wychowaniu

w

z

naruszeniem

trzeźwości

i

zakazów

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi,
 nieprzestrzegania

określonych

w

ustawie

warunków

sprzedaży

napojów

alkoholowych,
 powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze
sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący
ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
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 wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych
źródeł,
 przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
poszczególnych rodzajów alkoholu,
 popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę
odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
 orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby
odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne
wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego
cofnięciu.
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