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 KARTA  USŁUGI 
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Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla 

przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji 

przyjęć 

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). 

 
 

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. 

 

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 
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kalendarzowego.  

Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia 

oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we 

wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa,  a przedsiębiorca może wystąpić o nowe 

zezwolenie po 6 miesiącach. 

 

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

 
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE) 

 

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.  

 

 


