Karta Usług
Urzędu Gminy Bolesław
Wydanie zezwolenia na sprzedaŜ
napojów alkoholowych przeznaczonych
do spoŜycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaŜy
Miejsce i osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy:
Ewidencja Działalności Gospodarczej – pokój 5
Beata Łaskawiec
tel. 0-32/ 64 24 501 w.110
1. Osobiście lub przez pełnomocnika w pokoju nr 5. Pełnomocnik zobowiązany jest
kaŜdorazowo dołączyć do w/w wniosku oryginał dokumentu wraz z opłata skarbową w
wysokości 17 zł, pełnomocnictwo udzielone małŜonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub
rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
2. Za pośrednictwem poczty listem poleconym (własnoręczność podpis na wniosku
poświadczona notarialnie), adres: Urząd Gminy Bolesław , ul. Główna 58, 32-329
Bolesław.
3. Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca moŜe
złoŜyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej gminy. Wniosek musi zostać opatrzony bezpiecznym (kwalifikowanym)
podpisem elektronicznym
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych z określeniem rodzaju alkoholu i punktu
sprzedaŜy.
2. Załączniki:
− zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
− dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy
do lokalu stanowiącego punkt sprzedaŜy napojów
alkoholowych,
− pisemna zgoda właściciela, uŜytkownika, zarządcy lub
administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie
zlokalizowany w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym,
− decyzja właściwego państwowego inspektora
sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w
rt.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia (Dz. U. Nr 171,
poz.1225),
− pisemne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia
pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty
skarbowej

− zaświadczenie REGON

Załączniki i wzory:
Wniosek - zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych
Druk oświadczenia
Opłaty:
1. Opłata skarbowa: - ustanowienie pełnomonika-17 zł
2. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych w wydane w danym roku są wnoszone z góry
(proporcjonalnie do okresu waŜności zezwolenia) i za cały
rok wynoszą:
− 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających do 4,5%
alkoholu oraz piwa,
− 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
− 2100 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej
18% alkoholu.
3. Wymienione opłaty wnosi się w kasie urzędu lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy Bolesław: Pekao S.A. w
Olkusz 38 1240 4748 1111 0000 4877 6839.
W/w opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaŜ napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaŜy, w którym roczna
wartość sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku
poprzednim przekroczyła:
− 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4%
ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku
poprzednim;
− 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości
powyŜej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa
wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaŜy
tych napojów w roku poprzednim;
− 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości
powyŜej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7%
ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku
poprzednim.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaŜy
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie
przekroczyła w/w wartości wnoszą opłatę w wysokości jak w
pkt.2. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w kaŜdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem jednorazowo lub w
trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30
września danego roku kalendarzowego
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
1. ZaŜalenie na postanowienie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Bolesław. ZaŜalenie wnosi

się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem
Wójta Gminy Bolesław w terminie 14 dni od dnia
doręczenia.
Podstawa prawna:
1. Art.18 i art.111 ustawy z dnia 26 października 1982 o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity-Dz.U. z 2007 r, Nr 70, poz.
473 z późn. zm.)
2. Art. 75 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr
155, poz. 1095 z późn. zm.)
3. Art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. Nr 225 1635 z poźn. zm.)
5. Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLVII/492/2001 z
dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie ustalenia liczny punktów
sprzedaŜy napojów alkoholowych zawierających powyŜej
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu
sprzedaŜy oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Bolesław miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych i
warunków sprzedaŜy tych napojów (Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2001 r.,
Nr 130 poz. 1948)
Uwagi:
1. Odbiór zezwoleń osobiście lub przez ustanowionych
pełnomocników w pok. 5
2. Dokumenty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione
musza być (po pisemnym wezwaniu) uzupełnione w ciągu

