
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruklankach ,pok. nr 2 tel. 421-70-02 wew. 39.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie  przedsiębiorcy,  jego  siedzibę  i  adres,  w  przypadku  ustanowienia 

pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców  lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punkt składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Załączniki:
2. Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  odpis  z  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. Decyzją właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą 

spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wniosek- 5zł
2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia-11zł

Załączniki opłaty skarbowej do nabycia w pokoju nr  16- kasa Urzędu Gminy.

3. 525zł – opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz 
piwa 

4. 525zł -  opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu  (z wyjątkiem piwa).

5. 2100zł – opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W/w opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających handel napojami alkoholowymi.

Dowodem uiszczenia stosownej opłaty jest:
- potwierdzenie wpłaty w kasie Urzędu Gminy Kruklanki, lub
- potwierdzenie wpłaty dokonanej w Banku na konto:

Termin załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc.
Tryb odwoławczy:
Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  w  Olsztynie  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy 
Kruklanki w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.



                                                                  Wójt Gminy Kruklanki
                                                                                          

                                                  WNIOSEK

o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych :            

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1.Ozaczenie przedsiębiorcy:

....................................................................................................................................................................

2.Siedziba i adres przedsiębiorcy:

-miejscowość, kod pocztowy:.....................................................................................................................

-ulica, nr domu, nr lokalu:..........................................................................................................................

-województwo:............................................................................................................................................

-nr telefonu:.................................................................................................................................................

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji gospodarczej:..........................................................

4. Przedmiot działalności gospodarczej:.....................................................................................................

5. Adres punktu sprzedaży:.........................................................................................................................

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych:..............................................................................

7. Wnioskowany termin ważności zezwolenia-od dnia:............................................................................. 

                                                                                                          Podpis

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.
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