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KUP DG – 04                                                                                                                       DG.7340.         .2016 

 

ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WARTOŚCI SPRZEDAŻY  

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 
WYMAGANE DOKUMENTY 
Oświadczenie – druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pokój nr 3 oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu w zakładce Jak załatwić sprawę.  

 

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-mai  ewidencja.ludnosci@ stawiszyn.pl 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Pisemne oświadczenie składa się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Ustalenie opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

OPŁATY 
1. Złożenie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej. 

2. Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 

(podstawowa): 

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

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

wyjątkiem 

    piwa); 

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

3. Opłatę, o której mowa w pkt. 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych 

    w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 

    poprzednim przekroczyła: 

a) 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, 

b)37 500,00 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, 

c) 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi  

          w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Brak. 

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

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

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://italienisches-restaurant.com/_img/symbol-telefon.gif&imgrefurl=http://italienisches-restaurant.com/Anfahrt.htm&usg=__nv0sC7B77znh2lHXzVYi6EVe-Yg=&h=16&w=21&sz=1&hl=pl&start=0&zoom=1&tbnid=S-6yEIjhdPYE6M:&tbnh=16&tbnw=21&prev=/images?q=symbol+telefon&hl=pl&biw=1276&bih=868&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=hc&vpx=875&vpy=432&dur=219&hovh=16&hovw=21&tx=88&ty=16&ei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&oei=EZO1TN2vI9CDswbcyKWtCA&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:10,s:0
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DODATKOWE INFORMACJE 

1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,  

są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży za 

poszczególne rodzaje napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni. 

2. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia 

zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 

alkoholizmowi. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powyższej przyczyny może 

wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI  - 16.08.2016 
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