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DOKONYWANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ  

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Podstawa 

prawna 

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

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019  poz. 2277) 

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47-110 Kolonowskie 

 

Godziny pracy: 

poniedziałek od 7.00 do 16.00, 

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00, 

piątek od 7.00 do 14.00.  
Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Patrycja Muc- Bednorz  

Telefon kontaktowy:77 461-11-40 w. 37 

E-mail: dzgosp@kolonowskie.pl   

Wymagane 

dokumenty 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 

 

Wysokość opłaty  

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 

następnych latach (po pierwszym roku) prowadzenia działalności jest 

obliczana według wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorcę w 

składanym przez niego oświadczeniu.  

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

przekroczyła kwotę 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 

% alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości 

sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

nie przekroczyła kwoty 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 

4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości  525 zł. 

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

przekroczyła kwotę 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w 
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wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim.  

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

nie przekroczyła kwoty 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w 

wysokości 525 zł. 

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

przekroczyła kwotę 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej 

wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  

 

Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 

nie przekroczyła kwoty 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości 

powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi  w wysokości  2.100 zł. 

 

Zgodnie z art. 21 pkt 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wartość sprzedaży to kwota należna 

sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  

 

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu 

przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu. 

 

Termin 

składania 

dokumentów 

do dnia 31 stycznia 

Termin 

realizacji 

- 

Tryb 

odwoławczy 

brak 

 

Uwagi 

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 

roku poprzednim w terminie do 31 stycznia lub niedokonanie opłaty w  

określonej wysokości i w terminach do dnia 31 stycznia (pierwsza rata), 31 

maja (druga rata) i 30 września (trzecia rata) każdego roku kalendarzowego 

powoduje wygaszenie zezwolenia.  

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia 

oświadczenia lub z powodu niedokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem 

o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

 

Informacje 

dodatkowe 

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych musi 

znaleźć się na rachunku gminy w nieprzekraczalnych terminach:  

- do dnia 31 stycznia,  

- do 31 maja  

- do 30 września  danego roku kalendarzowego  
Wzory 

wniosków 

•  OŚWIADCZENIE  O  WARTOŚCI  SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH 

Sporządziła: Patrycja Muc- Bednorz 


