
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

1)       Złożenie podania:  
         Sekretariat Urzędu Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5
 
2)       Wymagane załączniki

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

 Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

 Decyzję  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Tychach  o  zatwierdzeniu 
zakładu,  o  której  mowa  w  art.  65  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 Oświadczenie, że w okresie minionych 6 miesięcy nie stwierdzono wygaśnięcia posiadanego 
przez  przedsiębiorcę  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  z  przyczyn 
niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości i w odpowiednim terminie.

 Oświadczenie, że  nie zostało przedsiębiorcy cofnięte zezwolenie w okresie minimum 3 lat  
przed datą złożenia wniosku.

 
3)       Opłata skarbowa w znakach opłaty skarbowej/na kwit w wysokości

Wolne od opłaty
 

4)       Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu Gminy załatwiającej sprawę
Referat Ogólny i Spraw Obywatelskich
 

5)       Sposób załatwienia
Wydanie zezwolenia
 

6)       Termin załatwienia sprawy
60 dni
 

7)       Informacje o adresatach do których wysyłane jest rozstrzygnięcie
wnioskodawca
 

8)       Pozostałe informacje
Opłaty roczne za zezwolenia w wysokości :
- napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo 525,- zł
- napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% 525,- zł
- napoje o zawartości alkoholu powyżej 18% 2.100,- zł 
 
Płatne w 3 ratach w terminach do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września danego roku.
 
Opłata w przypadku, gdy w roku poprzednim roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych 
przekroczyła :
        37.500 zł dla napojów o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
        37.500 zł dla napojów o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% – wynosi 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
        77.000 zł dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży 

tych napojów w roku poprzednim.
 
Możliwość odwołania od zezwolenia w terminie 14-tu dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Nr 147 z 2002r., poz. 1231 ze zm.)


