
URZĄD  GMINY  POLSKA  CEREKIEW 
47 – 260  Polska Cerekiew  ul. Raciborska 4 

tel. 77/4801460  fax. 77/4801489 

e-mail ug@polskacerekiew.pl              www.polskacerekiew.pl. 

 
WYDAWANIE  ZEZWOLEŃ  NA  SPRZEDAŻ  NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH  

/ na  terenie  gminy/ 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1.  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej 

2.  I piętro 

3.  Pokój nr 13 

4.  Telefon 77/ 4801473 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
1.  wniosek. Formularz do pobrania w pokoju nr 13  lub w punkcie informacji dla klienta – pokój  nr 17,  uzupełniony  o  załącznik, 

2.  tytuł  prawny  do  lokalu  ( akt  notarialny , dzierżawa, umowa najmu , itp. kopia  oraz  oryginał  do  wglądu), 

3.  pisemna  zgoda  właściciela, zarządcy  lub  administratora  budynku , w  którym  znajduje  się  lokal / dotyczy  tylko  budynków  
     wielorodzinnych/  - kopia  oraz  oryginał do wglądu, 

4.  decyzja  właściwego powiatowego 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.),  kopia, a  oryginał do  
     wglądu.  

 

OPŁATY:  

1.  przy  wydaniu  zezwolenia  - za  prawo  do  sprzedaży  napojów  o  zawartości  alkoholu:          
     A / do  4.5%  oraz  piwa  / piwo/  -  525 zł 

     B / od  4.5%  do  18% /   wino/     -  525 zł 

     C / powyżej  18%  / wódka /       - 2.100 zł 

 -   za  pierwszy rok sprzedaży,  następnie   wg  oświadczenia  o  wysokości  sprzedaży  brutto  za  rok  poprzedni  / płatne  w  kasie   

     Urzędu/. Dowód  wpłaty  do  wglądu  lub  przelewem  na   konto   Powiatowy  Bank  Spółdzielczy  Kędzierzyn- Koźle  Oddział  

     Polska  Cerekiew  Nr 03  8882  1016  2002  0000  2408  0001 

 2. po zakończonym  roku  obrachunkowym  - do 31  stycznia  roku następnego składa  się  oświadczenie o  osiągniętych  obrotach  

     ze  sprzedaży  alkoholi  za  rok poprzedni  z  podziałem  na  grupy A, B, C  (druk oświadczenia  do  pobrania  w  pokoju  nr 13 ) 

      na  podstawie, którego nalicza  się opłatę  za  kolejny rok korzystania  z zezwolenia - opłata  płatna  w  trzech  równych  ratach 
      tj. do : 31 stycznia, 

                 31  maja, 

                 30  września.  
      Zmiana sankcji za niedokonanie  opłaty  w terminie lub niezłożenie  oświadczenia. 

      Możliwość dokonania opłaty podwyższonej o 30 % zamiast wygaśnięcia zezwolenia.  

      Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie wygaśnie, jednak po spełnieniu dodatkowych  warunków. Są nimi: złożenie  
      oświadczenia  o wartości  sprzedaży alkoholu  za  rok ubiegły oraz  dokonanie wpłaty wyliczonej opłaty,  podwyższonej o 30%  

      bądź  też samo dokonanie  opłaty podwyższonej ( gdy przedsiębiorca  dotrzymał  terminu  złożenia  oświadczenia, a zapomniał 

      jedynie dokonać  opłaty  w  wyznaczonym  terminie). Termin  na dokonanie  ww. czynności  to 30  dni  od  upływu  terminu do   
      wniesienia oświadczenia lub dokonania opłaty , tj. od dnia 31 stycznia , 31 maja, 30 września. 

 

CZAS I  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1.  do 30 dni – od  dnia  złożenia kompletnego wniosku – podania  z  załącznikami. 

2.  odbioru dokonuje osobiście przedsiębiorca  ubiegający się o zezwolenia - konieczny dokument  tożsamości do wglądu. 

 

TRYB  ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zezwolenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 

pośrednictwem Wójta Gminy Polska Cerekiew. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
 Ustawa  z  dnia  26  października  1982r. o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ( tekst  jednolity 

 Dz. U. z   z  2019 r. poz. 2277 ze zm.) 
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