
URZĄD MIEJSKI BRZESKO

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
O     ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

- DO 4,5% ORAZ PIWA,
- POWYŻEJ 4,5% DO 18% OPRÓCZ PIWA,

- POWYŻEJ 18%,
PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM JAK I W MIEJSCU

SPRZEDAŻY   

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Miejski w Brzesku, ul. Bartosza Głowackiego 51

Zespół  ds.  Zamówień  Publicznych  Przedsiębiorczości  Komunalnej  i  Działalności
Gospodarczej (pok. nr 11)

Tel. 14 68 65 134

GODZINY PRACY:

Poniedziałek - piątek 730 – 1530

PODSTAWA PRAWNA: 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2015 r.,
poz. 584  z późn. zm.). 

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

 Uchwała  Nr  XVI/113/2015  Rady  Miejskiej  w  Brzesku
z  dnia  28  października  2015r.  w  sprawie  określenia  zasad  usytuowania  miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających  powyżej  4,5% alkoholu  do  spożycia  poza  miejscem sprzedaży oraz
w miejscu sprzedaży (Dz. Urz.  Województwa Małopolskiego z dnia 03.11.2015 r.,
poz. 6227).

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek zawierający:

 oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 oznaczenie  przedsiębiorcy,  jego  siedzibę  i  adres,  w  przypadku  ustanowienia

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;



 numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 przedmiot działalności gospodarczej;
 adres punktu sprzedaży;
 adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące załączniki:

 dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  (np.  akt  własności,  umowa  najmu
z załącznikami  graficznymi,  dzierżawy  bądź  użyczenia)  wnioskodawcy  do  lokalu
stanowiącego  punkt  sprzedaży  napojów  alkoholowych,  ewentualne  załączniki
graficzne należy złożyć razem  z umową;

 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli
punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 decyzja  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Brzesku  o  zatwierdzeniu  zakładu
(punktu sprzedaży);

 pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

OPŁATY: 

Opłata  skarbowa  za  pełnomocnictwo  wynosi  17,00  zł  (z  wyłączeniem  pełnomocnictwa
udzielanego  małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu,  rodzeństwu,  lub  gdy  mocodawcą  jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Opłata podstawowa roczna za:

 zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł;
 zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi

525 zł;
 zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2.100 zł.

Przedsiębiorcy  prowadzący  sprzedaż  napojów  alkoholowych  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
danego roku kalendarzowego):

 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5%
alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł;

 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;

 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej
18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu
ważności zezwolenia.

Opłata  wnoszona  jest  w  trzech  równych  ratach,  w  terminach  do  31  stycznia,  31  maja
i 30 września  danego  roku  kalendarzowego.  W  przypadku  niezłożenia  oświadczenia
w  terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach
zezwolenie  wygasa,  a  przedsiębiorca  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  wydanie  nowego
zezwolenia w danym punkcie po upływie 6 miesięcy od daty wydania przedmiotowej decyzji.



W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października
1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  zezwolenie  wygasa
z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia  obowiązku złożenia oświadczenia,
o którym mowa w art.  111 ust.  4, jeżeli  przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu
terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz
z  jednoczesnym  dokonaniem  opłaty  dodatkowej  w  wysokości  30%  opłaty  określonej
w art. 111 ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października
1982r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  zezwolenie  wygasa
z upływem  30  dni  od  dnia  upływu  terminu  dopełnienia  obowiązku  dokonania  opłaty
w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia
upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.  b nie wniesie raty
opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Wpłat  z  tytułu  opłaty  skarbowej  należy  dokonywać  na  rachunek  bankowy  Urzędu
Miejskiego w Brzesku - KBS O/Szczurowa Nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004.

FORMA ZAŁATWIENIA: 

Decyzja - zezwolenie.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Wnioski  o  wydanie  zezwolenia  rozpatrywane  są  w  terminie  do  dwóch  miesięcy  od dnia
złożenia  kompletnego  wniosku.  W przypadku  konieczności  uzupełnienia  wniosku,  termin
biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU:

Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku o zgodności
lokalizacji  punktu  sprzedaży  napojów  alkoholowych  z  Uchwałą  Nr  XVI/113/2015  Rady
Miejskiej w Brzesku z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia zasad usytuowania
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu
sprzedaży  (Dz.  Urz.  Województwa  Małopolskiego  z  dnia  03.11.2015r.,  poz.  6227),
wraz z protokołem z wizji lokalnej.

TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzesku
przysługuje  zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie (ul. Bema
17,  33-100  Tarnów)  za  pośrednictwem  Przewodniczącego  Gminnej  Komisji
ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Brzesku  w  terminie  7  dni  od  dnia
otrzymania postanowienia.

Od  decyzji  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Tarnowie (ul.  Bema 17, 33-100 Tarnów) za pośrednictwem Burmistrza
Brzeska  w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



DODATKOWE INFORMACJE:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowym przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

Zezwolenie  na  sprzedaż  napojów  alkoholowym  przeznaczonych  do  spożycia  w  miejscu
sprzedaży wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.


