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KARTA USŁUGI 
Nr 

DZG.1.1 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j.Dz.U.2012.1356 z późn.zm.)oraz art.104 KPA 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o wydanie zezwolenia-wzór w załączeniu 
Załączniki: 
-dokument potwierdziający 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 wielorodzinnym, 
-decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,potwierdzającą spełnienie 
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.  

III. OPŁATY: 

Opłata skarbowa za wniosek-bez opłat 
1.Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 
   -525zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 45,%  alkoholu oraz piwa, 
   -525zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu /z   
    wyjątkiem piwa/, 
   -2.100zł na sprzedaz napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie. 
 
Przedsiębiorcy,prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,są obowiązani do 
złożenia,do dnia 31 stycznia,pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
 
Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia,przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów 
alkoholowych 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 na piwo-wnosi w wysokości  
                 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
-37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu/z wyjątkiem piwa?- 
                 wynosi w wysokości 1,4% ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
-77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% 
ogólnej wartości tych napojów w roku poprzednim. 
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w 
trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,31 maja i 30 września danego roku 
kalendarzowego. 

IV. CZAS REALIZACJI: 

30 dni 

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA: 

Nr pokoju: 5a 

Nr telefonu: 614433916 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Odwołanie od zezwolenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za 
pośrednictwem Burmistrza Wielichowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

http://www.wielichowo.biuletyn.net/
http://www.wielichowo.pl/


W przypadku  braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany  do ich 
uzupełnienia . 
Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej. 

VIII. FORMULARZE I WNIOSKI: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną /poza miejscem/ i gastronomiczną/ w miejscu/. 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych 
zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. 

 
 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

Opracował: 

Inspektor ds.Obrony 
Cywilnej Działalności 
Gospodarczej Spraw p-
pożarowych 

Eugeniusz Utracik  

Zaopiniował: Radca Prawny Tymoteusz Płonka  

Zaakceptował: Sekretarz Ewa Kasperska  

Zatwierdził: Burmistrz Adam Łaniecki  

 
 
UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 


