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KARTA USŁUG  KU/WA/3, w. 9 
 

Nazwa usługi / 
sprawy: 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH  
 

Komórka 
organizacyjna: 

Wydział Administracyjny 

Osoby 
prowadzące 
sprawę:  
 

Joanna Czyż-Jankowska 
Inspektor ds. działalności gospodarczej i zezwoleń 

Nr pokoju: 
Nr telefonu: 
e-mail: 

223 
95  737 2023 
joanna.czyz@slubice.pl 
 

Wymagane 
dokumenty: 

1. 1)  wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych złożony w formie pisemnej, w postaci papierowej 
lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej; 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 

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

4) decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego  
o zatwierdzeniu zakładu, potwierdzająca spełnienie warunków 
sanitarnych przez punkt sprzedaży; 

5) oświadczenie o dostarczeniu przedłużonej umowy będącej 
tytułem prawnym do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży, jeżeli 
bieżąca umowa została podpisana na okres krótszy niż termin 
ważności zezwolenia. 

1.   
2. Wniosek j/w musi uzyskać pozytywną opinię Komisji 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej. 

3. Komisja wydaje opinię w formie postanowienia, na które służy 
stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od daty jego 
otrzymania.  

Opłaty: Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem 
zezwoleń, w wysokości: 
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu  
             oraz piwa 
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do  
             18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
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- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%    
               alkoholu 
 
W/w opłaty, dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą w tym zakresie i przedsiębiorców, których roczna 
wartość sprzedaży napojów w roku poprzednim nie przekroczyła 
wartości określonej ustawą (dla zezwoleń  
A, B, C odpowiednio:  37.500 zł;   37.500 zł;  77.000 zł). 
 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje 
się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia: 
- przed odbiorem, od dnia ważności zezwolenia do dnia 31 grudnia 
danego roku, 
-  w roku utraty ważności zezwolenia, od dnia 1 stycznia danego 
roku do dnia jego ważności. 
 
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 
poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia  
31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim. 
 
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów w roku poprzednim 
przekroczyła: 
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% 

alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 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) – opłata wynosi 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 
alkoholu – opłata wynosi  2,7% ogólnej wartości  

            sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 
 
Wartość sprzedaży – to kwota należna sprzedawcy za sprzedane 
napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 
oraz podatku akcyzowego.  
 
W przypadku niezłożenia oświadczenia  lub niedokonania opłat 
w terminach i wysokościach j/w przedsiębiorcy przysługuje 
dodatkowe 30 dni na dokonanie powyższych czynności wraz 
z wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłat, o których 
mowa w art. 18 ust. 12a i ust. 12b ustawy.  

 
Opłatę za korzystanie z zezwoleń należy wnieść na rachunek gminy 
Słubice. Aktualny numer rachunku dostępny na stronie 
www.slubice.pl 
 

http://www.slubice.pl/
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Opłata skarbowa 17 zł – za pełnomocnictwo. 
 

Termin realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. 

Tryb 
odwoławczy: 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za 
pośrednictwem Burmistrza Słubic. 
 

Odbiór 
dokumentu: 

Osobiście lub przez pełnomocnika za okazaniem dowodu wpłaty. 

Informacje 
dodatkowe: 

W przypadku braków formalnych, przedsiębiorca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

2. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

4. Uchwała Nr LII/411/2018 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2018r. 
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów  alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz 
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych. 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną.  
 

Pliki do pobrania: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych http://slubice.pl/wnioski/wa/03_1.pdf 

4. 2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w roku poprzednim http://slubice.pl/wnioski/wa/03_2.pdf 

 

Opracował (a):  
 
Data: 28 marca 2011 r. 

Zaktualizował (a):  
Joanna Czyż-Jankowska 
Data: 20 października 2019 r. 
Podpis: 

Zatwierdził (a): 
Barbara Banaśkiewicz 
Data: 20 października 2019 r.  
Podpis: 
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