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KARTA USŁUGI
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
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• Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz.U.2012.1356 j.t.),
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• Wymagane dokumenty

 wypełniony wniosek,
 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży
napojów alkoholowych,
 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu
jako prowadzącego działalność w zakresie wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych,
 pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony
odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
W przypadku składania wniosku o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych związaną z
organizowanymi przyjęciami do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w
odnośnikach 2-4.
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• Miejsce składania dokumentów
Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3A, 24-130 Końskowola, tel.: (81) 881 62 01 (I piętro – pokój nr 22),
przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym, wniosek musi
zostać opatrzony podpisem uwierzytelnionym).

• Opłaty
Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą objętą zezwoleniem:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu,
2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Dla przedsiębiorców prowadzących w roku poprzednim sprzedaż napojów alkoholowych:
opłata wyliczona na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów
napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
opłata 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,
opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Końskowola przed wydaniem zezwolenia:
nr rachunku: 06 8741 0004 0000 2206 2000 0010.
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• Termin załatwienia sprawy
do 30 dni.

• Tryb odwoławczy
od decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia zezwolenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Końskowola, w
terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

• Dodatkowe informacje
oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w
roku poprzednim należy składać do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy,
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży
wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata,
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje
się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych związaną z organizacją przyjęć wydaje się
na okres do dwóch lat.

• Uwagi

Godziny pracy Urzędu Gminy Końskowola:
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
 środa - 9:00 – 17:00
Interesanci w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu Gminy Końskowola przyjmowani są przez:
 Wójta Gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00; środę - 8:00 – 9:00
 Sekretarza Gminy w przypadku nieobecności wójta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek - 7:00 - 15:00;
środę - 9:00 – 17:00
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