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ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
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Referat Inwestycyjno-Gospodarczy 

tel. (25) 631-28-97 

OSOBA WŁAŚCIWA 

DO ZAŁATWIENIA  

SPRAWY 

Olga Dziedzic – Referent  

SPOSÓB 

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 

Wydanie zezwolenia - decyzja administracyjna 

 

WYMAGANE 

DOKUMENTY 

Załączniki do wniosku: 

− 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 

i spełnieniu wymogów sanitarnych przez punkt sprzedaży. 

 

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych musi uzyskać 

pozytywną opinię Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skórcu 

o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. 

 

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

należy dołączyć: 

− pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu, na którym ma być 

zlokalizowany punkt sprzedaży napojów alkoholowych), 

− szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych, 

− kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia 

opłaty za wydanie zezwolenia (dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

alkoholowych poza Gminą Skórzec). 

 

OPŁATY 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku 

jest wnoszona z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok 

wynosi:  

− 525 zł 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 powyżej 18% alkoholu. 

 

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,  

są obowiązani do złożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku, pisemnego 

oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.  

Opłatę za korzystanie  z  zezwolenia w następnym roku, 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 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. 
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OPŁATY Cd. 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę podstawową. Opłata jest 

wnoszona 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 lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku 

kalendarzowego 

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia jednorazowego : 

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwolenia jednorazowego wynosi 1/12 rocznej opłaty 

za zezwolenie stałe tj.: 

− 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

− 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

− 175 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

CZAS ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 
− wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 30 dni  

− wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni 

 

TRYB 

ODWOŁAWCZY 

− Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach 

za pośrednictwem GKRPA która wydała postanowienie w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia postanowienia, 

− Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta 

Gminy Skórzec. 

FORMULARZ DO 

POBRANIA 

Druki dostępne: 

− w pok. Nr 2 w Urzędzie Gminy Skórzec od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 16.00, 

− na stronie internetowej http://gminaskorzec.pl/gmina/karty-uslug/.  

PODSTAWA 

PRAWNA 

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256), 

− Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz., 2277 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 

z późn. zm.), 

− Uchwała Nr XLIII/308/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skórzec miejsc sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2018 r., poz. 

7953), 

− Uchwała Nr III/16/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie 

odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 

terenie Gminy Skórzec (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r., poz. 1385). 

INFORMACJE 

DODATKOWE 
Opłaty można dokonać na konto Gminy Skórzec nr: 25 9194 0007 0055 0143 2000 0010 

Bank Spółdzielczy w Siedlcach o/Skórzec.  

 

Opracowała: Olga Dziedzic  
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