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Karta usług 
Nr OA/11 

Wydanie 1 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  
do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 

Miejsce załatwienia 
sprawy 

Referat Organizacyjno-Administracyjny, parter, pokój nr 12, tel. 134309735  

Osoba 
odpowiedzialna 

Robert Zajdel – inspektor 

Sposób załatwienia 
sprawy 

Wójta wydaje decyzję administracyjną (zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych) po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Miejscu Piastowym. 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 
spożycia w miejscu lub poza miejscem spożycia. 

2. Załączniki do wniosku: 

 dokument potwierdzający 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 inspektora sanitarnego. 

Formularz do 
pobrania 

Wzór wniosku: 
www.miejscepiastowe.pl 

Opłaty 1. Opłatę za wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem, 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), 

 2100,- zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłata, o której mowa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających 
działalność gospodarczą w tym zakresie. 

2. 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. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów w roku 
poprzednim przekroczyła: 

 37.500,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu 
oraz piwa – wynosi opłatę 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 opłatę w wysokości 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

 77.000,- zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% 
alkoholu – wynosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 
tych napojów w roku poprzednim. 

Opłatę można wpłacić w kasie tut. urzędu lub na konto:  
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Miejscu Piastowym,  

http://www.miejscepiastowe.pl/
mailto:gmina@miejscepiastowe.pl


nr konta: 22 8642 1041 2006 4100 1959 0001 

Czas załatwienia 
sprawy 

Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w  Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Miejsce Piastowe w terminie 14 dni 
od dnia jej otrzymania. 

Inne informacje 
W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia. 

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 z  późn.   
zm.), 

 uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 czerwca 
2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 
do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na 
terenie Gminy Miejsce Piastowe miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 62, poz. 1568). 

 
 

Opracował:  
Robert Zajdel 
Inspektor 
dn. 2011-08-22 

Sprawdził: 
Krzysztof Mercik 
Sekretarz Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-08-23 

Zatwierdził: 
Marek Klara 
Wójt Gminy Miejsce Piastowe 
dn. 2011-08-24 

 


