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Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wymagane dokumenty: 

1) wniosek; 
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 
napojów alkoholowych; 
3) zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
4) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa 
w ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

Opłaty:  

Zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej. 
Natomiast pobiera się opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, którą 
należy wnieś na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości: 
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 
Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym 
zakresie. 
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia, uzależnione są od wartości sprzedaży w roku 
poprzednim poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. 
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. 
I tak jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim 
przekroczyła: 
1) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa – przedsiębiorca wnosi opłatę 
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 
2) 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zaw. od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 
przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim; 
3) 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zaw. powyżej 18 % alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w 
wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   

 
Wydanie zezwolenia bądź jego odmowa - w ciągu miesiąca lub w uzasadnionych przypadkach w ciągu 
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Jednostka odpowiedzialna:  

 
Referat Spraw Obywatelskich  - pokój nr 7 

 

Nr telefonu: Nr telefonu: 32 626 18 53 

 
Godziny urzędowania: poniedziałek – 8:00  - 16:00, wtorek – piątek 7:00  - 15:00  
 



 

KARTA USŁUG SO12/1 Strona 2 z 2 

 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel. 32 62-61-820, fax. 32 642-15-44       e-mail: sekretariat@umbukowno.pl 
 

Tryb odwoławczy:  

1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące 
opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał 
postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego). Zażalenie wnosi się w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.  

2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzje.(odwołanie składa się w  Sekretariacie Urzędu 
Miejskiego). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.  

 

Podstawa prawna:  

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.). 
2. Uchwała Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 26 czerwca 2018 roku Nr LXI/416/2018 określająca 
zasady usytuowania na terenie Miasta Bukowno miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych 
(Dz.Urz.Woj.Mał. z 2018 r., poz. 4794) 
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 
256 z późn. zm.). 

Uwagi:   

 
1. Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika po okazaniu opłaty 

za korzystanie z zezwolenia. 
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

uzupełnienia w trybie Kpa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotował: Renata Stobierska 
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