
URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA 
ul. Dworcowa 10 62-330 Nekla 

 www.nekla.eu nekla@gminanekla.pl 
tel. +48 61 43-86-011 fax +48 61 43-86-490  

 
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ 

 
3/2019-09-17 Opracowała: Aldona Witkowska, inspektor ds. wymiaru podatku i ewidencji działalności gospodarczej 
            

FO-17/Strona 1 z 2 

 
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOW Ą SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
(dla przedsiębiorców) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY 
• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wg obowiązującego wzoru - FO-17-01 

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: 
• kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
• kserokopię dowodu dokonania wpłaty bieżącej raty opłaty za korzystanie z zezwolenia stałego. 
Przy odbiorze zezwolenia należy przedłożyć: 
• ksero dowodu wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów        

alkoholowych, 
• 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 
Zasadniczo zezwolenie wydawane jest w ciągu 3 dni od daty złożenia kompletnego wniosku z załącznikami. 
Termin ustawowy (maksymalny) do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku. 
 

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 jednorazową sprzedaż napojów 

alkoholowych. 
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. 

 

OPŁATY 
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku – nie podlegają opłacie. 
Przy odbiorze zezwolenia pobierana jest opłata  za wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Opłata odpowiada 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń tj.: 

− 43,75 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
− 43,75 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
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− 175,00 zł – za sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu 
17 zł wynosi opłata skarbowa za pełnomocnictwo do odbioru zezwolenia 
Wpłata na konto przelewem: 

Dane do przelewu: 
Nazwa odbiorcy: Gmina Nekla 
Numer rachunku: 92 9075 0009 1100 0101 0012 1340 
Tytułem:  jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu  

Za pełnomocnictwo można zapłacić również w kasie urzędu. Kasa jest czynna w pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 
7:00 – 15:00. 
 

TRYB ODWOŁAWCZY 
• Odwołanie od decyzji o odmowie wydania zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

wnosi się do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu  za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
i Gminy Nekla w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się przedsiębiorcom posiadającym 
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Zezwolenie wydawane jest na okres 2 dni. 
Dodatkowych informacji udziela  pracownik urzędu:  Aldona Witkowska, tel. +48 61 43-73 – 183, e-mail: 
a.witkowska@gminanekla.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. 

 


