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Działalność gospodarcza

Osoba
odpowiedzialna/
kontakt telefoniczny
Kogo dotyczy

Józef Duda - Inspektor
Pok. Nr 24 , I Pietro
Tel: 18 3310009 wew.124

Wymagane dokumenty

Informacje o opłatach

Miejsce złożenia wniosku:
Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna, pok. Nr 32
ul. Spadochroniarzy 6
tel: 183310 009
fax: 185417 187
e-mail: gmina@mszana.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
który zawiera:
Ø Oznaczenie rodzaju zezwolenia – oznaczenie przedsiębiorcy, jego
siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona,
nazwiska i adres zamieszkania,
Ø Nazwa rejestru, numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji
działalności gospodarczej,
Ø Przedmiot działalności gospodarczej,
Ø Adres punktu sprzedaży,
Ø Adres punktu składowania napojów alkoholowych ( magazynu
dystrybucyjnego),
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Ø Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub
odpis z rejestru przedsiębiorców,
Ø Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
ØPisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora
budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym,
ØDecyzję
właściwego
państwowego
powiatowego
inspektora
sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez
punkt sprzedaży.
Roczne opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych wynoszą:
· 525 zl. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu
oraz piwa,
· 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do
18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
· 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej18%
alkoholu
Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców rozpoczynających działalność
gospodarczą w tym zakresie i przedsiębiorców, których roczna wartość
sprzedaży napojów alkoholowych w danym roku przekroczyła wartość, o
której mowa w pkt.3.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku
poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego
oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów w przypadku gdy
w danym punkcie sprzedaży roczna wartość sprzedaży napojów

alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37 500 zł. dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu
oraz piwa – wynoszą 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w
roku poprzednim,
37 500 zł. dl napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % do 18%
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) – wynoszą 1,4 % ogólnej wartości
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77 000 zł. dla napojów alkoholowych zawierających pow. 18% alkoholu –
wynoszą 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku
poprzednim.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
wnoszone są 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.

Obowiązujące terminy

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Zażalenie na opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Mszana Dolna o zgodności lokalizacji punktu
sprzedaży z uchwałami rady Gminy wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał
postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 4 dni od doręczenia.
Odbiór zezwolenia osobiście lub z dowodem osobistym lub przez
pełnomocnika
Art. 11¹.1 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr. 70, poz.
473 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje
Podstawy prawne/
procedury

Sporządził/a: Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta
Zatwierdził/a: Józef Duda, Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej

