
 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Miejski w Sandomierzu 
Pl.Poniatowskiego 3 
27-600 Sandomierz 
Telef.15/6440214 
         15/6440152 
so@um.sandomierz.pl 
 
 
 

Termin i sposób załatwiania: 

Rozpatrzenie sprawy następuję w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku. 
 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po zasięgnięciu opinii 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Posiedzenia Komisji opiniującej 
odbywać się będą nie częściej niż raz w miesiącu – w połowie miesiąca. Wydanie 
zezwolenia musi być poprzedzone uiszczeniem należnej opłaty na konto Urzędu Miejskiego 
w Sandomierzu      Nr  27 9429 0004  2001 0000 1300 0006 
Przy wszelkich wątpliwościach można kontaktować się telefonicznie na powyższe numery 
telefonów  lub za pośrednictwem Internetu na wskazany adres e-mail. 
  
 
Tryb odwoławczy: 

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od decyzji 
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach – 
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Sandomierza.  

  
I. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży 

Każdorazowo jest wymagany wniosek wraz z oryginałami  następujących załączników:  

 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych,  

 pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli 
punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,  

 decyzję właściwego państwowego powiatowego 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 (t.j.Dz.U. z 2015 r. poz. 594). 

Opłaty za zezwolenie: 

1. Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na 
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rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:  
 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu 

oraz na piwo,  
 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 

18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% 

alkoholu. 

2. Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności 
zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku 
poprzednim, złożonym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego 
roku. 
  

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim przekroczyła:  

o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
- wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,  

o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim,  

o 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - 
wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku 
poprzednim. 

  

       3. Wartość sprzedaży obliczana jest oddzielnie dla każdego rodzaju napojów 

alkoholowych. 

4. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem. Należność za cały rok może być płatna jednorazowo lub 
w trzech równych ratach w ściśle określonych terminach tj. do: 31 stycznia, 31 maja 
i 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje 
się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

  
Inne informacje: 

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście za okazaniem 
dowodu osobistego. 

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu:  

1. Od 10 lipca 2015 roku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na 10 lat, a 
w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na 5 lat. Przedsiębiorcom, których działalność polega na 
organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być 
wydawane na okres do 2 lat.  

2. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany 



stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu 
w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.  

3. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych 
(koktajle), z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są 
obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 
18%.  

2. Zezwolenie cofa się w przypadku: 

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych, a w szczególności: 

            a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt 
lub pod zastaw, 

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów 
określonych w art. 14 ust. 3 i 4, 

2. Nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych 

3. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu 
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze 
sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten 
punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. 

4. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 
źródeł. 

5. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych. 

6. Popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę 
odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie. 

7. Orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby 
odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne 
wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego 
cofnięciu. 

3. Zezwolenie wygasa w przypadku: 

1. Likwidacji punktu sprzedaży. 
2. Upływu terminu ważności zezwolenia. 
3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży. 
4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej. 
5. Niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty 
w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, 
którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia). 

  

II. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów 
napojów alkoholowych 



  
Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na 
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin 
określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia 
wygaśnięcia zezwolenia (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od 
dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż). Do wniosku należy dołączyć 
protokół inwentaryzacyjny – oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. 
Opłata za wydanie zezwolenia, wnoszona jest na rachunek gminy, w wysokości:  

 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 
4,5 % alkoholu oraz piwa,  

 1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających 
powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających 
powyżej 18 % alkoholu. 

  
III. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych, na okres do 2 dni. 

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
należy dołączyć: 

1)  pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych, 

2)   pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

3)  potwierdzenie dokonania opłaty za korzystanie z posiadanego zezwolenia – dot. 
przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą 
Miejską Sandomierz. 

Opłaty za zezwolenie: 
 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

do 4,5% alkoholu oraz piwa,  
 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
 175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

powyżej 18 % alkoholu. 
  

IV. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, 
których działalność polega na organizacji przyjęć 

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat. 

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na 
rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:  

 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,  
 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % 

alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 



  
Przedsiębiorcy kontynuujący sprzedaż napojów alkoholowych, w okresie ważności 
zezwolenia wnoszą opłatę zgodnie z oświadczeniem o wartości sprzedaży w roku 
poprzednim, złożonym do dnia 31 stycznia danego roku. 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim przekroczyła:  

o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa 
- wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim,  

o 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim,  

o 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - 
wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku 
poprzednim. 

  

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

 
 

   

   

 


