Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do wniosku należy dołączyć:
 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych,
 pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 decyzję 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,
 umowę spółki cywilnej, w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez taką
spółkę,
 pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem
wniesienia opłaty skarbowej.
Wymagania:


wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od
wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania (podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Opłaty:
 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz
piwa pobiera się w wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku
kalendarzowego.
 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 525,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni
do końca roku kalendarzowego.
 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%
alkoholu pobiera się w wysokości 2.100,00 zł./ilość dni w roku x ilość dni do końca roku
kalendarzowego.
Opłata wynikająca z kontynuacji zezwoleń uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów
alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim.
Opłata skarbowa: Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Urzędu Gminy Puck – I piętro; ul. 10 Lutego 29, 84-100
Puck
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Komórka odpowiedzialna: Samodzielne stanowisko – Inspektor ds. alkoholowych, pokój nr 8, tel.
(58) 673 56 53

Tryb odwoławczy: od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie
14 dni od daty jej doręczenia
Dodatkowe informacje:
1.

2.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie do spożycia poza
miejscem sprzedaży i do spożycia w miejscu sprzedaży oraz na poszczególne rodzaje napojów
alkoholowych.
Zezwolenia w gminie Puck podlegają limitom ustalanym przez Radę Gminy Puck w formie
uchwały. W obszarze naszej Gminy limity zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przedstawiają się następująco:
a) zawierających do 4,5% alkoholu i piwa, przeznaczonych do spożycia:
 poza miejscem sprzedaży – 70
 w miejscu sprzedaży - 25
b) zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia:
 poza miejscem sprzedaży – 60
 w miejscu sprzedaży - 15
c) zawierających powyżej 18% alkoholu, przeznaczonych do spożycia:
 poza miejscem sprzedaży – 60
 w miejscu sprzedaży - 15

Dodatkowo Rada Gminy Puck ustaliła dla terenu wskazanych sołectw ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 sołectwo Smolno - między godziną 2300 a 600
 sołectwo Starzyno - między godziną od 2200 a 600
4. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od opinii Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck, dotyczącej zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Puck.
5. Gminna Komisja RPA spotyka się dwa razy w miesiącu.
6. Opinia wydawana jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Puck w terminie 7 dni od
daty jego doręczenia.
7. Do końca stycznia każdego roku, przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych w roku poprzednim i wniesienia opłaty na rok bieżący.
8. W przypadku niedopełnienia terminu obowiązku złożenia powyższego oświadczenia, zezwolenie
wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia,
jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania powyższej
czynności, nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w
wysokości 30% naliczonej opłaty.
9. W przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku dokonania naliczonej opłaty, zezwolenie
wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty,
jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania powyższej
czynności, nie wniesie raty naliczonej opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty.
10. W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w
ustalonych terminach, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca
może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy.
11. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z
wnioskiem o nowe zezwolenie po upływie 3 lat.
3.

