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KUP DG -01                                                                                                         DG.7340.        .2016 

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ  

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
1. Wniosek – druk dostępny w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie, pokój nr 1 oraz             

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 

sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku wielorodzinnym. 

4. Decyzja właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie 

warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.   
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej,  

Pokój nr 1  

tel. 62 7528079 wew. 33,  e-mail  ewidencja.ludnosci@stawiszyn.pl 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 30 dni. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Wydawane jest zezwolenie. 

 
OPŁATY 
Pobiera się opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości:  

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

 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu, 

 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

Ww. opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia w danym 

roku.  

 

Opłatę należy uiścić na rachunek Bank Spółdzielczy w Pleszewie  O/STAWISZYN 

nr 82 8407 0003 0500 0101 2000 0005  

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 
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TRYB ODWOŁAWCZY 
1. Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stawiszynie 

przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  

za pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za 

pośrednictwem Burmistrza Stawiszyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 
 
PODSTAWA PRAWNA 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r., poz. 487). 

2. Uchwała  Nr XI/57/99 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 08.09.1999r., w sprawie 

usytuowania na terenie miasta i gminy Stawiszyn miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 

oraz warunków sprzedaży tych napojów. 

3. Uchwała Nr XXXII/164/2002 Rady Gminy i Miasta w Stawiszynie z dnia 06.03.2002 r.  

w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Stawiszyn liczby punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  (Dz. Urz. Województwa 

Wielkopolskiego z 2002 r. Nr 53, poz. 1552). 

4.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 

r., poz.23). 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783). 
 

DODATKOWE INFORMACJE 
1. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży w 

miejscu spożycia oraz nie krótszy niż 2 lata w przypadku sprzedaży poza miejscem spożycia.  

2. W przypadku rezygnacji z zezwolenia, wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt  

w Urzędzie Gminy i Miasta Stawiszyn. 
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