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NAZWA USŁUGI:

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ/SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
W PUNKCIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ/LOKALU GASTRONOMICZNYM

I. PODSTAWA PRAWNA:

a) Art.  18  ust.  1,  2,  3,  3a,  9  ustawy  z  dnia  26  października  1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).

b) Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
c) Uchwała Nr XXVI/204/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubin, Uchwała Nr
XXI/112/93 Rady Gminy Lubin z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów
zawierających powyżej 4,5% alkoholu i  uchwała Nr XXXIII/445/2001 Rady Gminy Lubin  z  dnia 31
sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5%
alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony  formularz  wniosku (W-OR-02) o  wydanie  zezwolenia  na  sprzedaż/podawanie  napojów
alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:
1. dokument potwierdzający tytuł  prawny wnioskodawcy do lokalu,  stanowiącego punkt sprzedaży napojów

alkoholowych,
2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie

zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego 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. z 2010, Nr 136,
poz. 914 z późn. zm.), 

4. umowa spółki cywilnej - w przypadku wykonywania działalności na podstawie umowy spółki cywilnej.

III. OPŁATY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki – nie podlegają opłacie skarbowej
2. Od dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.
3. Od opłaty  skarbowej  zwolnione jest  pełnomocnictwo udzielone małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu lub

rodzeństwu (art.4 ustawy o opłacie skarbowej Dz. U z 2006 r. Nr 225,poz.1635 ze zm.).
4. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012

r., poz. 1356 z późn. zm.), opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na
rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

e. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
f. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
g. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

8. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

i. 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

j. 37.500  zł  dla  napojów  o  zawartości  od  4,5% do  18% alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  -  wnosi  
w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

k. 77.000 zł  dla  napojów o zawartości  powyżej  18% alkoholu  -  wnosi  w wysokości  2,7% ogólnej
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.



IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie  zezwolenia  lub  jego  odmowa,  następuje  w  terminie  30  dni  od  dnia  wpływu  wniosku.  
W sprawach skomplikowanych w trybie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.
267).

V. MIEJSCE NA ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 1 - Referat Organizacyjny Urzędu Gminy w Lubinie
przy ul. Władysława Łokietka 6a, informacje udzielane są pod numerem tel. 76/ 84-03-145. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Lubin.

VII. UWAGI:

Zgodnie  z  art.  18  ust.  3a  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi,  wniosek
opiniowany jest przed wydaniem zezwolenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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