PRZEWODNIK PO USŁUGACH URZĘDU MIASTA I GMINY W MIKOŁAJKACH
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
MIEJSCE
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POKÓJ NR 6
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
NR TELEFONU (O87) 421 90 64
GODZINY
PRACY
WYMAGANE
DOKUMENTY

OPŁATY
SKARBOWE

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.00 – 15.00
CZWARTEK
8.00 – 16.00
1. WNIOSEK.
2. ZAŚWIADCZENIE
O
WPISIE
DO
EWIDENCJI
DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ – w przypadku osób fizycznych spoza Gminy Mikołajki
AKTUALNY ODPIS Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW – w przypadku
podmiotów posiadających osobowość prawną
3. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TYTUŁ PRAWNY WNIOSKODAWCY DO
LOKALU
STANOWIACEGO
PUNKT
SPRZEDAŻY
NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH – akt notarialny, wyciąg z księgi wieczystej, umowa najmu
itp.
4. PISEMNĄ ZGODĘ WŁAŚCICIELA, UŻYTKOWNIKA, , ZARZĄDCY LUB
ADMINISTRATORA BUDYNKU – jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
5. DECYZJĘ WŁAŚCIWEGO PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO
POTWIERDZAJĄCĄ
SPEŁNIENIE
WARUNKÓW
SANITARNYCH PRZEZ PUNKT SPRZEDAŻY
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych
ponoszą opłaty:
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz
piwa,
· 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa),
· 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłatę wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
W roku nabycia zezwolenia opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu na
który zezwolenie jest wydane.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży ponoszą
opłatę uzależnioną od rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku
poprzednim.

TERMIN
ZAŁATWIENIA NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 30 DNI OD DNIA WNIESIENIA WNIOSKU
(zależnie od terminu posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
SPRAWY
Alkoholowych)
1. NA POSTANOWIENIE – SŁUŻY ZAŻALENIE W TERMINIE 7 DNI OD DATY
OTRZYMANIA POSTANOWIENIA, A NA ZEZWOLENIE (DECYZJĘ
TRYB
ODMOWNĄ) SŁUŻY ODWOŁANIE W TERMINIE 14 DNI OD DATY
ODWOŁAWCZY
OTRZYMANIA
DECYZJI
DO
SAMORZĄDOWEGO
KOLEGIUM
ODWOŁAWCZEGO W OLSZTYNIE ZA POŚREDNICTWEM BURMISTRZA
MIASTA MIKOŁAJKI.
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
PODSTAWA
alkoholizmowi /j.t. Dz.U. z 2002r., Nr 147, poz. 1231 z późn. zm/
PRAWNA
UWAGI

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są
obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży

od szczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w
którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
· 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
· 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa)-1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w
roku poprzednim,
· 77 000 zł dla napojów alkoholowych zwierających powyżej 18 % alkoholu - 2,7 %
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów 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.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Zaopiniowała – AGNIESZKA KRYMSKA

_________________________________________________________________________
Za aktualizację danych zawartych w niniejszej karcie informacyjnej odpowiedzialny jest pracownik merytoryczny
Ostatnia aktualizacja: styczeń 2009 rok

......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
/ imię i nazwisko Wnioskodawcy
- Firma, miejsce zamieszkania/
PESEL .......................................
NIP ............................................
Imię ojca ...................................

Mikołajki .............................

Burmistrz Miasta Mikołajki

Wnoszę o wydanie zezwolenia /ń/ na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających :
- do 4,5% alkoholu oraz piwo (*)
- od 4,5% do 18% alkoholu (*)
- powyżej 18 % alkoholu (*)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (*) – np. pkt gastronomiczny
poza miejscem sprzedaży (*) – sklep w ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
(rodzaj punktu sprzedaży, adres)
Numer w rejestrze działalności gospodarczej ............................................................................
Adres punktu magazynowania napojów alkoholowych ..............................................................
......................................................................................................................................................
Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona będzie w godz. ..................................................
Termin rozpoczęcia sprzedaży :...................................................................................................

.........................................
/podpis/

Do wniosku należy dołączyć:
1. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (jeżeli wpis był dokonany w innym Urzędzie),
2. tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzona będzie sprzedaż,
3. w przypadku braku toalet wewnątrz lokalu gastronomicznego
umowa najmu na toalety kabinowe,
4. kopię umowy na wywóz śmieci,
5. decyzję właściwego PPIS potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
6. pisemną zgodę właściciela budynku na prowadzenie punktu sprzedaży, jeżeli będzie on zlokalizowany w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym .
(*) niepotrzebne skreślić

…………….................., dnia ...................................
……………………………………
(oznaczenie przedsiębiorcy)
……………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………
……………………………………
(nazwa i adres placówki)
……………………………………
(NIP)
URZĄD MIASTA I GMINY
W MIKOŁAKACH
OŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2007 roku Dz. U. Nr 70, poz.
473 z późń. zmianami) oświadczam, że od dnia 1 stycznia ………………. r. do dnia 31
grudnia ………………. r. wartość sprzedaży napojów alkoholowych w placówce
……………………….....………………………………………….................... zlokalizowanej
w …………………………….................. wyniosła :
·

napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo :
………………… zł.
słownie :…………………………………………............................……………... zł.
· napojów alkoholowych zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu :
………………… zł.
słownie : ………………………………………………....………………………. zł.
· napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu :
……………………….. zł.
słownie : …………………………………………………………………………. zł.
Niniejsze oświadczenie składam uprzedzony (a) o odpowiedzialności wynikającej z art. 18
ust. 10 pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi „zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia
fałszywych danych w oświadczeniu” oraz odpowiedzialności karnej za przestępstwo
składania fałszywych zeznań (art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997r. – Kodeks karny :
„kto składając zeznanie (…) zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.....................................................
(podpis)

„Wartość sprzedaży” - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowego

