
Sprzedaż napojów alkoholowych: 

• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, B, C 
• jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                             

Aby uzyskać zezwolenie, przedsiębiorca najpierw musi złożyć odpowiedni wniosek.                                
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:                                                                                              
1)   oznaczenie rodzaju zezwolenia;                                                                                                        
2)   oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, 
nazwiska i adres zamieszkania;                                                                                                                    
3)   numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;                                 
4)   przedmiot działalności gospodarczej;                                                                                                        
5)   adres punktu sprzedaży;                                                                                                                              
6)   adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty: 
1)  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 
alkoholowych; 
2)   pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
3)   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 
65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 
136, poz. 914, z późn. zm.5)). 
Podstawa prawna art. 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r. Nr 1356 j.t.) 
 

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  

Opłatę, za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem 
zezwolenia, w wysokości: 
1)   525 zł 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)   2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłata, o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym 
zakresie. 
      Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna 
wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
1)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 
1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
2)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi 
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
3)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
      Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie 
przekroczyła wartości, wnoszą opłatę w podstawowej wysokości. 
      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. 
      Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest 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. 
Podstawa prawna  Art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2012 r. Nr 1356 j.t.) 

Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za zezwolenie w wymienionych w ustawie terminach 
spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z mocy prawa. 

Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy w Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju o/Wiślica 
48 8480 0004 2002 0060 0284 0001  

Stan prawny na dzień 12.12.2012 roku 


