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WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH W PUNKTACH HANDLU DETALICZNEGO 

I GASTRONOMICZNEGO

Podstawa prawna

 Ustawa  z dnia  26 października  1982 r o wychowaniu w trzeźwości  i 
przeciwdziałaniu  alkoholizmowi   (Dz.U.  z  2007  r  Nr  70,  poz.  473  ze 
zmianami)

 Uchwała  Rady  Gminy  w  sprawie  zasad  usytuowania  na  terenie  gminy 
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 Uchwała  Rady  Gminy  w  sprawie  ustalenia  liczby  punktów  sprzedaży 
napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4.5  %  alkoholu  /z 
wyłączeniem   piwa/,  przeznaczonych   do  spożycia   poza  miejscem 
sprzedaży i w miejscu sprzedaży 

Sposób załatwienia 
sprawy 

      pozytywne rozpatrzenie  wniosku przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
      Alkoholowych  kończy się  wydaniem decyzji - zezwolenia na sprzedaż  napojów
      alkoholowych.

Wymagane 
dokumenty

Wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  prowadzenie  sprzedaży  napojów 
alkoholowych, do którego należy dołączyć następujące dokumenty :

o dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  wnioskodawcy  do  lokalu 
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 

o pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 
budynku,  jeżeli  punkt  sprzedaży  będzie  zlokalizowany  w  budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym 

o decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle potwierdzające 
spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Opłaty 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Opłata roczna  za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych wynosi :
1) 525 zł  od zezwolenia na  sprzedaż napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz 
piwa 
2) 525 zł  na sprzedaż napojów zawierających  powyżej 4.5 % do 18 % alkoholu
   (z wyjątkiem piwa) 

   3) 2100 zł  na sprzedaż  napojów  zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Termin załatwienia 
sprawy  

Miesiąc od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 
m-cy od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie – zażalenie w ciągu 
7 dni od otrzymania  postanowienia (Opinii Komisji), odwołanie w ciągu 14 dni  od dnia 
otrzymania  decyzji.

Komórka 
odpowiedzialna 

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy

II piętro pok.nr 21 tel. 13 441 56 05  wew. 14
 Zuzanna Kostrząb  - Kierownik Referatu  OSS

  NR 
OSS/03
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Inne informacje 

Placówki  sprzedaży  napojów  alkoholowych,  zawierających  powyżej  4.5  % 
alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu 
sprzedaży i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane  w odległości 
mniejszej niż 25 metrów od takich  obiektów  jak kościoły, cmentarze,szkoły i 
inne placówki oświatowo-wychowawcze.
Sprzedaż  detaliczną  napojów  alkoholowych,zawierających  powyżej  4.5  % 
alkoholu  (z  wyjątkiem piwa)  przeznaczonych do spożycia   poza miejscem 
sprzedaży,prowadzi się w punktach  sprzedaży,którymi są:

1) sklepy  branżowe ze sprzedażą  napojów alkoholowych;
2) wydzielone stoiska-w samoobsługowych placówkach handlowych  o 

powierzchni sprzedażowej  powyżej 200 m2 

3) pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne  placówki handlowe, w 
których  sprzedawca   prowadzi   bezpośrednią  sprzedaż  napojów 
alkoholową

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń  na sprzedaż  napojów alkoholowych wynosi :
1) 525 zł  od zezwolenia na  sprzedaż napojów zawierających do 4.5 % alkoholu oraz 
piwa 
2) 525 zł  na sprzedaż napojów zawierających  powyżej 4.5 % do 18 % alkoholu
   (z wyjątkiem piwa) 

   3) 2100 zł  na sprzedaż  napojów  zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty  jego ważności  opłaty  dokonuje się  
w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Przedsiębiorcy   już  prowadzący  sprzedaż   napojów  alkoholowych  wnoszą  opłatę 
ustaloną  na podstawie  składanych przez nich do 31 stycznia każdego roku oświadczeń 
o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku poprzednim .
Wymieniona opłata  dotyczy  przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą w tym zakresie. Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwoleń na rachunek 
gminy : Nr 06105014581000002221494004  Bank Śląski Oddział w Jaśle.

Opracował:          Zuzanna Kostrząb           -  16.07.2012 r
                                                                            
Sprawdził:            Czesława Żarnowska
Zatwierdził :         Krzysztof Augustyn   
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