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WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDA Ż NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Podstawa prawna 

� Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. r. 2016 r. poz.487  z późn zm.), 

� Ustawa z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487) 

� Uchwała Rady Miejskiej w Kańczudze Nr I/12/97 z dnia 21 marca 1997 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad usytuowania na terenie  gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 

� Uchwała NR VII/75/2015 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 
ustalenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

� Uchwała NR XIII/133/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie   
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze nr VII/75/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. 
dotyczącej ustalenia na terenie Miasta i Gminy Kańczuga liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie (decyzji) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wymagane  
dokumenty  

� Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży.  

� Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych. 

� Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

� Decyzja 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 2015 r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65). 

� Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie 
pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub 
jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa. 

o  

Opłaty  

Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zależnej od 
rodzaju alkoholu wnosi się przed wydaniem zezwolenia na konto  Urzędu Miasta i Gminy                   
w Kańczudze BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FIFLIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 
2004 0041 6713 0001 

17 zł - za pełnomocnictwo. 
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, od każdej 
pełnej lub zaczętej strony. 

17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym 
dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu    w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania 
przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego 
dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.  

Termin załatwienia 
sprawy   

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku  

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem 
Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Komórka  
odpowiedzialna  

Samodzielne stanowisko d/s działalności gospodarczej, spraw społecznych promocji  
Miasta i Gminy ochrony zdrowia oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Urszula Lech-Inglot 
tel. 642 31 42  wew. 20 
(II piętro pok. nr 32) 



Inne informacje  

Opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w tym 
zakresie wynosi: 
− 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
− 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu 
− 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu 

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 za korzystanie z zezwolenia wyliczana jest na podstawie wartości sprzedanego alkoholu 
wykazanego w oświadczeniu. 
Opłata  o której mowa 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. 
W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może 
jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem 
opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie  
z zezwoleń (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów 
alkoholowych  dodatkowa opłata to 945 zł).W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej 
wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, przedsiębiorca może jeszcze 
dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje 
powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym. 
W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach 
zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy 

 
Opracował: Urszula Lech-Inglot – Inspektor – 29.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 29.06.2016 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 29.06.2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


