
 

 

U R Z Ą D  G M I N Y  W I S Z N I C E  

ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice 

tel.: (83) 378 21 02, fax: (83) 378 20 39 

e-mail: gmina@wisznice.pl, www.wisznice.pl 

Stanowisko 
ds. Obsługi 

Sekretariatu I 
Archiwum 

Zakładowego 

 
 

 Strona 1 z 2 

 

KI.OSA-01 K ART A I NF O RM AC Y J NA 

Wersja 1 z 29.03.2010r. Sporządziła: Aneta Maciejuk 

ZEZWOLENIE STAŁE 

NA SPRZEDAŻ LUB SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż / sprzedaż i podawanie 
napojów alkoholowych na formularzu F.OSA-01/01 

2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z 
Krajowego Rejestru Przedsiębiorców  

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

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

5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 
potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, 

6. W przypadku kontynuacji zezwolenia – oświadczenie o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wydanie zezwolenia – formularz 
F.OSA-01/02. 

W/w załączniki składamy w postaci oryginalnych dokumentów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem (nie dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia 
na sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz oświadczenia 
o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – te dokumenty przedstawiamy zawsze 
w oryginałach). 

II. KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ: 

Sekretariat – Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu i Archiwum Zakładowego 
ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pokój nr 102 
tel. (83) 378 21 02, fax: (83) 378 20 39 
email: amaciejuk@wisznice.pl 

III. OPŁATY: 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie 
skarbowej. 
Coroczna opłata za korzystanie z zezwolenia wynosi: 

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

 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), 

 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  
W roku nabycia zezwolenia opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej  
do okresu ważności zezwolenia. 
W kolejnych latach ważności zezwolenia w przypadku przekroczenia rocznej wartości 
sprzedaży 37 500,00 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
37 500,00 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) i 77 000,00 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wysokość 
wnoszonej opłaty wynosi odpowiednio 1,4%, 1,4% i 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
Opłatę za licencję należy wnieść przed jej odbiorem. 
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 Wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż/sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – 17,00 zł. 
 
Opłatę należy uiścić gotówką w kasie Urzędu Gminy Wisznice pokój 108 lub 
przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wisznice nr: 04 8055 0006 0000 
1355 2000 0009 (Bank Spółdzielczy w Wisznicach). 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

 Zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – do 30 
dni od dnia złożenia wniosku, 

 Zaświadczenie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – niezwłocznie. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Od decyzji przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Białej Podlaskiej, za pośrednictwem Wójta Gminy Wisznice w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odwołanie składa się w Sekretariacie 
Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 102). 

VI. UWAGI: 

 Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, 
są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy Wisznice pokój 102 do dnia  
31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży  
w roku poprzednim. 
W roku utraty ważności zezwolenia opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej 
do okresu ważności zezwolenia. 
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  

 37 500,00 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. 

 37 500,00 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. 

 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi 
w wysokości 2,7% ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim  – formularz 
F.OSA – 01/2. 

Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Gminy Wisznice w BS Wisznice  
nr: 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009 w każdym roku kalendarzowym w trzech 

równych ratach w terminach do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku 
kalendarzowego bądź jednorazowo w pełnej wysokości do dnia 31 stycznia.  
Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

VII. PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), 

2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), 

4. Uchwała Nr XVI/106/2000 Rady Gminy Wisznice z dnia 27 kwietnia 2000 r.  
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wisznice miejsc sprzedaży 
napojów alkoholowych. 

 


