KARTA USŁUGI

Urząd Miejski
w
Koluszkach

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA









Data zatwierdzenia:
13.05.2021 r.

Referat Spraw Obywatelskich
Tel. 44 725-67-61 fax 44 714-58-15

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277: zm.: Dz.U z 2019 r. poz.1818 z 2020 r. poz.1492 oraz z 2021 r. poz.
41 i poz. 694, M. P. z 2020 r. poz. 164 oraz z 2021 r. poz. 125)
uchwała nr XLVII/81/2018 RM w Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r., w sprawie ustalenia na terenie
Gminy Koluszki maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
uchwała nr XLVII/82/2018 RM w Koluszkach z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i
usytuowania na terenie Gminy Koluszki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tj. Dz. U. z 2021 r., poz.
735),
ustawa z dnia 06 marca 2018 r.. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2296),
ustawa z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162),
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546; zm.: Dz. U. z
2020 r. poz. 471, poz. 1565, poz. 2023 i poz. 2369 oraz z 2021 r. poz. 72.)

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
jest zlokalizowany w budynku wielorodzinnym

decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez
punt sprzedaży

dowód zapłacenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na alkohol

pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika

dowód opłaty za pełnomocnictwo
OPŁATY
Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:




napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (bez piwa):
 525,00 zł. – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym
punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku
uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37.500,00 zł.
 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku
uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37.500,00 zł.
napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:
 2100,00 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym
punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku
uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77.000,00 zł.
 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku
uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77.000,00 zł.

Za zezwolenie wydane w trakcie roku, opłatę wylicza się proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia
( opłaty można dokonać w kasie UM w Koluszkach lub na rachunek bankowy Gminy Koluszki nr 11 1020
3352 0000 1802 0240 6841)
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 30 dni od dna złożenia wniosku
 jeśli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia
oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć:

w budynku Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter pokój nr 007
w następujących terminach: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00, w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU

kierownik referatu – Małgorzata Jagiełło pok. nr 003 tel. 44 725 67 60

referent – Renata Matysiak
pok. Nr 007 tel. 44 725 67 61
DOKUMENT WYJSCIOWY
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
TRYB ODWOŁAWCZY



Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych za pośrednictwem Burmistrza Koluszek
zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 7 dnia od doręczenia postanowienia za
pośrednictwem Burmistrza Koluszek

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
Jeśli firma jest prowadzona w formie spółki cywilnej, to wniosek muszą podpisać wszyscy wspólnicy.
Jeśli ustanowiona jest jedna osobę, która będzie reprezentować całą spółkę – wtedy wniosek podpisuje tylko
ten wspólnik, który ma upoważnienie do reprezentowania spółki.
Zezwolenie cofa się w przypadku::







sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw
nie wezwania policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów
sprzedaży alkoholu pochodzącego z nielegalnych źródeł
podania fałszywych danych w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych
popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem

Jeśli cofnięto zezwolenie, wniosek o ponowne wydanie zezwolenia można złożyć nie wcześniej niż po 3
latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.
Zezwolenie wygasa w przypadku:






likwidacji punktu sprzedaży
upływu terminu ważności zezwolenia
zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych do 31 stycznia lub niezapłacenia opłaty w ustawowo określonych wysokościach i
terminach.

Jeżeli zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia o rocznej sprzedaży lub niezapłaceniem w
terminie opłaty, można wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6

miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

