Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Organ właściwy: Wójt Gminy Jeżów
Stanowisko odpowiedzialne: Referent ds. gospodarki lokalowej i
mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, remontów, prowadzenia
ewidencji działalności gospodarczej, spraw kultury i zdrowia,
grobownictwa i ochrony zabytków, współpracy z sądem w zakresie
dozorowania prac społecznie- użytecznych przez skazanych
wyrokiem sądu, a także wykonywania zadań związanych z ochroną
przeciwpożarową na terenie Gminy Jeżów wykonywaną przez
Ochotnicze Straże Pożarne oraz pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Urząd Gminy
w Jeżowie

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
Konto: Urząd Gminy w Jeżowie: Bank Spółdzielczy w Łowiczu, O/
Jeżów nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010

pokój nr 21
tel. 046 875-53-71, wew. 36

NIP: 833-11-09-686

Podstawa prawna: ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. Nr z 2007r., Nr 70, poz.
473 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
 Wniosek o wydanie zezwolenia - wzór w załączeniu;

 Załączniki:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru
przedsiębiorców,
- 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 powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą
spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
Opłaty:
1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą opłata wynosi:
 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz
piwa,
 525 zł - powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),



2.100 zł - powyżej 18 % alkoholu.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości
proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
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.
2. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, 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 o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi
w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

· 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w
roku poprzednim,
· 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w
wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową określoną w
punkcie 1.
Opłata jest wnoszona w kasie Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej
O/Jeżów na rachunek gminy podany powyżej w każdym roku kalendarzowym
objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,
31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Przedsiębiorca może
również dokonać wpłaty jednorazowej za cały dany rok kalendarzowy z góryw terminie do 31 stycznia danego roku.
Termin odpowiedzi:
Do 30 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżów.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Opłata skarbowa: brak
Uwagi:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie.
2. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady
gminy.
3. Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z
uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Opracowała: Anna Bąkowska

