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Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

I. WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający: 

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia, 

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich 

imiona, nazwiska i adresy zamieszkania, 

c) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki 

numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

d) przedmiot działalności gospodarczej, 

e) adres punktu sprzedaży, 

f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

2) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych. 

3) Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

4) Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa 

w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) 

 
 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Urząd Gminy Osie 

ul. Dworcowa 6 

86-150 Osie 

Sekretariat -  pok. 10 lub stanowisko ds. działalności gospodarczej -  pok. 9 

 

III. OPŁATY 
1)   Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą 

opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 

a) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, 

b) 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% 

do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 

alkoholu.  

 

2) Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, 

wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na 

podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 

napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia): 

a) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz 

piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł, 

b) 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł, 

c) 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 

jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł. 

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem 

w wysokości jak powyżej. 
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W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

 

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Osie : 

 Bank Spółdzielczy w Osiu Nr  06 8169 0006 0010 5431 2000 0010  
w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 

kalendarzowego.  

3) Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł. 

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

30 dni od dnia złożenia wniosku 

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za 

pośrednictwem Wójta Gminy Osie w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia - decyzji.  

TAWA PRAWNA 

VI. PODSTAWA PRAWNA 
 

1) Ustawa z dnia 26 października 1986 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 

3) Uchwała Nr XXIX/169/01 Rady Gminy Osie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu 

gminy liczny punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

4) Uchwała Nr X/54/03 Rady Gminy Osie z dnia 11 grudnia 2003 r. Rady Gminy Osie w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

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

 
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

1) Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie 

krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych na okres nie krótszy niż 4 lata. 

2) Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m od 

szkół i innych placówek oświatowych, obiektów kultu religijnego, zakładów opieki zdrowotnej, 

dworców kolejowych. 

3) Zezwolenie cofa się w przypadku: 

a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad zakazów i warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych, a w szczególności: 

• sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw, 

• 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, 

• wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, 
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• przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży, 

• 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. 

 

4) 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. 

 

5) Zezwolenie wygasa w przypadku: 

• likwidacji punktu sprzedaży, 

•  upływu terminu ważności zezwolenia, 

•  zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 

• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 

niedopełnienia w terminach obowiązku: 

a)  złożenia oświadczenia, o wartości sprzedaży  

b)  dokonania opłaty w odpowiedniej wysokości  

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie 31 stycznia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od 

dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni 

od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem 

opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty naleznej za zezwolenie. 

W przypadku niedokonania opłaty, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu 

dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 

dokonania opłaty nie wniesie należnej raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty. 

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty lub niezłożenia oświadczenia 

będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji 

o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

6) Przedsiębiorca, któremu zezwolenia wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania 

opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

 

 

 


