15
CO I JAK ZA£ATWIÆ W URZÊDZIE BEZ BIEGANIA PO PIÊTRACH

ZEZWOLENIA NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY : Wype³niony formularz (s¹ gotowe druki) zaopiniowany przez dwóch radnych lub zarz¹d jednostki
pomocniczej, owiadczenie o znajomoci przepisów prawnych dotycz¹cych sprzeda¿y napojów alkoholowych, kserokopia wpisu do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Gdañska w przypadku sprzeda¿y napojów
alkoholowych w punkcie gastronomicznym.
OP£ATY SKARBOWE: Na druku – znaczek skarbowy za 5 z³, ka¿dy za³¹cznik  50 groszy
OP£ATY ADMINISTRACYJNE: Op³atê za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych pobiera siê corocznie w
wysokoci odpowiadaj¹cej :
a) równowartoci 125 euro w przypadku zezwolenia na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych do 4,5 % alkoholu oraz piwa, a tak¿e
na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyj¹tkiem piwa),
b) równowartoci 500 euro w przypadku zezwolenia na sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej 18 % alkoholu.
Wartoæ euro ustalana jest przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych og³aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania
zezwolenia, a op³ata pobierana jest za ka¿dy rok objêty zezwoleniem.
W przypadku punktów sprzeda¿y, w których wartoæ sprzeda¿y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy³a
równowartoæ:
a) 10 000 euro op³atê podwy¿sza siê o 50 proc.
b) 30 000 euro op³atê podwy¿sza siê o 100 proc.
c) 60 000 euro op³atê podwy¿sza siê o 300 proc.
d) 100 000 euro op³atê podwy¿sza siê o 500 proc.
Wartoæ euro ustalana jest przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych og³aszanego przez Narodowy Bank Polski z 31 grudnia tego
roku, którego dotyczy obliczenie. Op³ata, o której mowa, wnoszona jest do kasy gminy w ka¿dym kolejnym roku kalendarzowym, w
terminie do 31 stycznia danego roku, wraz z pisemnym owiadczeniem o wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych w roku
poprzednim. W owiadczeniu nale¿y podaæ wartoæ sprzeda¿y w z³otówkach. W roku nabycia lub utraty wa¿noci zezwolenia op³atê
uiszcza siê w wysokoci proporcjonalnej do okresu wa¿noci zezwolenia z tym, ¿e pierwsza op³ata wnoszona jest przed wydaniem
zezwolenia. O ile op³ata nie zostanie wniesiona do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, to zezwolenie na sprzeda¿ napojów
alkoholowych wygasa.
Zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt. 5 ustawy z 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
zezwolenie cofa siê w przypadku przedstawienia fa³szywych danych w owiadczeniu o wartoci sprzeda¿y napojów alkoholowych.
Termin za³atwiania: Tydzieñ po wydaniu opinii przez Zarz¹d Miasta Gdañska. Zezwolenie wydawane jest, po uiszczeniu stosownej
op³aty, osobie sk³adaj¹cej wniosek.
Miejsce z³o¿enia dokumentów: Przedsiêbiorcy ubiegaj¹cy siê o wydanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w punktach
detalicznych i gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Gdañska sk³adaj¹ papiery w:
Sali Obs³ugi Mieszkañców, Urz¹d Miejski w Gdañsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdañsk, stanowisko 16, tel. 302 46 11
wew. 566
Zespole Obs³ugi Mieszkañców nr 1, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdañsk Wrzeszcz, stanowisko 12, tel. 323 69 22
Zespole Obs³ugi Mieszkañców nr 2, ul. Milskiego 1, 80-809 Gdañsk Che³m, pokój nr 16, tel. 303 40 13
Tryb odwo³awczy: W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych od decyzji przys³uguje odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w Gdañsku, w terminie 14 dni od daty dorêczenia decyzji.
Inne informacje: Nie wydaje siê zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych punktom sprzeda¿y detalicznej i gastronomicznej
usytuowanym:
na terenie szkó³ oraz innych zak³adów i placówek owiatowo  wychowawczych,
na terenie zak³adów pracy oraz miejsc zbiorowego ¿ywienia pracowników,
w miejscach i w czasie masowych zgromadzeñ,
w orodkach i obiektach komunikacji zbiorowej,
w obiektach zajmowanych przez organa wojskowe i spraw wewnêtrznych, jak równie¿ w rejonie koszar i obiektów
zakwaterowania przejciowego jednostek wojskowych,
na terenie targowisk i innych miejsc wyznaczonych do handlu obwonego,
na pla¿ach ( na obszarze od brzegu do wydm),
Sklepy prowadz¹ce sprzeda¿ ca³ej gamy napojów alkoholowych tj.: do 4,5 % alkoholu oraz piwo, powy¿ej 4,5 % do 18 % alkoholu,
powy¿ej 18 % alkoholu, musz¹ mieæ salê sprzeda¿y o powierzchni minimum 30 mkw. i wydzielone stoisko monopolowe z osobn¹
obs³ug¹. Ten warunek nie dotyczy sklepów typowo monopolowych oraz sklepów ze sprzeda¿¹ wy³¹cznie piwa.
Zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych wydawane s¹ na czas okrelony, tj.:
4 lata dla placówek gastronomicznych
2 lata dla placówek handlu detalicznego.

