UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
(DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW NAPOJÓW )
1. Osoby uprawnione:
• Z wnioskiem o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży, mogą ubiegać się
przedsiębiorcy posiadający aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. Wymagane dokumenty:
• Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych – osobny wniosek dla każdego rodzaju alkoholu (druk do pobrania)
• 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, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).
• Dowód osobisty
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa.
3. Opłaty:
• Wysokość opłat określona w art. 111 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)
4. Sposób złożenia dokumentów:
• Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z ważnym pełnomocnictwem) w
Urzędzie Gminy Kaliska, w pok. nr 12
5. Termin i sposób załatwienia:
• Do 30 dni od dnia złożenia wniosku i po pozytywnym zaopiniowaniu go przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Odwołania:
• Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaliska
7. Dodatkowe informacje:
• Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,
obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaży, w roku poprzednim.
8. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000
r. nr 98, poz. 1071 ze zm.)
• Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282)
9. Stanowisko odpowiedzialne:
• Stanowisko ds. promocji gminy, działalności gospodarczej i realizacji projektów
• Pokój nr 12
• Nr telefonu 5889201 w.28
• e-mail : b.pozorska@kaliska.pl
• Zastępstwo pełni stanowisko ds. utrzymania dróg, gospodarki odpadami, ochrony ppoż. i
informatyki

