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UZYSKANIE ZEZWOLE Ń NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH 

(przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży) 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
• Wniosek wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, według obowiązującego wzoru - 

FO-16-01; 
• Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, wg obowiązującego wzoru – FO-16-02 

Druk wniosku do pobrania: 
 - w sekretariacie – parter;  
 - w Referacie podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi (parter), pokój nr 1; 
 - na stronie internetowej Gminy Nekla www.nekla.eu lub www.nowoczesna.gmina.pl 

Wniosek można napisać odręcznie lub na innym formularzu uwzględniając informacje zawarte na 
dostępnym druku. 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 
• ksero dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu będącego punktem sprzedaży napojów 

alkoholowych; 
• pisemną, bezwarunkową zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli       

punkt sprzedaży znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 
• ksero decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków 

sanitarnych przez punkt sprzedaży, 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 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.). 
Przy odbiorze zezwolenia należy przedłożyć: 
− ksero dowodu wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych; 
− do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby. 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 
Złożenie dokumentów:  

− parter, sekretariat. 
Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą na wskazany wyżej adres. 
Godziny obsługi klientów: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 
Odbiór dokumentów:  
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych co do zasady jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę. 
Istnieje możliwość przesłania zezwolenia listem poleconym na wskazany adres – wówczas prosimy wskazanie 
takiej formy doręczenia we wniosku.  
 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i uiszczenia opłaty za zezwolenie. 
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij wniosek uwzględniając w nim wszystkie wymagane informacje. 
2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w sekretariacie (parter) lub prześlij listem poleconym. 
4. Na podstawie złożonego wniosku zostaje wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub 

decyzja o odmowie wydania zezwolenia. 
5. Odbioru zezwolenia można dokonać osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość lub przez osobę upoważnioną za okazaniem pełnomocnictwa i dokumentu 
tożsamości. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej. 
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OPŁATY 
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie. 
Przy odbiorze zezwolenia pobierana jest opłata roczna za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla 
przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie wynoszą: 

• 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
• 525 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

 (z wyjątkiem piwa) 
• 2.100 zł – na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Opłaty w kolejnych latach ważności  zezwolenia – uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów 
alkoholowych w roku poprzednim. W tym przypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia 
(FO-16-02 druk do pobrania na stronie internetowej Gminy Nekla lub napisać odręcznie) do 31 stycznia, 
od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 
poprzednim. Opłata dla przedsiębiorcy, którego roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 

• 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim 

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

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

Jeśli przedsiębiorca nie przekroczy podanych powyżej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poprzednim 
roku,  opłaty pozostają na poziomie opłat dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. 
Roczna opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 
roku kalendarzowego. 

• W roku nabycia zezwolenia lub utraty ważności, powyższe opłaty pobierane są proporcjonalnie do 
okresu ważności zezwolenia. 

• 17 zł wynosi opłata skarbowa za pełnomocnictwo do odbioru zezwolenia  
 Dane do przelewu: 

Nazwa odbiorcy: Gmina Nekla 
Numer rachunku: 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
Tytułem:  pełnomocnictwo 
lub w kasie urzędu, która jest czynna w pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:00 – 15:00 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 
• Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań. Odwołanie należy złożyć w terminie 
14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 
62-330 Nekla. 

DODATKOWE INFORMACJE 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejsko-Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która weryfikuje zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla.  
Dodatkowych informacji udziela pracownik urzędu: Aldona Witkowska, tel. +48 61 43-73-183, e-mail: 
a.witkowska@gmina.nekla.pl 
 
PODSTAWA PRAWNA 
• art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.); 
• Uchwała nr XL/311/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nekla. 


