
KARTA  INFORMACYJNA

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Plac Wolność 1, 
87-410 Kowalewo Pom.; tel. (0-56) 684 10 24, fax (0-56) 684 10 71, 

e-mail: um.kowalewo@wp.pl

(Symbol)
OŚRiEG-02

Nazwa usługi
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Podstawa prawna:

- Art. 18  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 
jednolity Dz. U. Z 2012 r., poz. 1356); 
- Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. Nr VI/42/03 z dnia 2.04.2003r. w sprawie usytuowania na terenie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży tych 
napojów (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2003r. Nr 71, 
poz. 1106); 
 -  Uchwała Nr XXX/324/01 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom z dnia 3.10.2001r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego dnia 27 maja 2002r. Nr 45, poz. 846;
- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tj.Dz.U. z 2013r., poz.267 ).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ spożycie w miejscu napojów alkoholowych wraz z określonymi 
załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik do procedury (F-OŚRiEG-02-1)
2. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż  napojów alkoholowych wraz z określonymi 
załącznikami według wzoru stanowiącego załącznik do procedury (F-OŚRiEG-02-2)

II. OPŁATY: 
1.Nie podlega opłacie skarbowej.
2.Opłata za korzystanie z zezwolenia:
 - Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wynosi: 
opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w 
wysokości:
-525 zł za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz piwo, 
-525 zł za zezwolenie od 4,5%-18% alkoholu (za wyjątkiem piwa), 
-2.100 zł za zezwolenie powyżej 18% alkoholu.
 -  Opłata dla  przedsiębiorców prowadzących sprzedaż  alkoholu w roku poprzednim naliczana  jest  na  podstawie 
złożonego do  dnia 31 stycznia każdego roku oświadczenia o wartości  sprzedaży napojów alkoholowych w roku 
poprzednim .
3. Opłata za zezwolenia jednorazowe:
-43,75 zł za zezwolenie do 4,5% alkoholu oraz piwo, 
-43,75 zł za zezwolenie od 4,5%-18% alkoholu (za wyjątkiem piwa), 
- 175 zł za zezwolenie powyżej 18% alkoholu.

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
W terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Ochrony Środowiska Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej, 
ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel. (56) 6841 130, fax: (56) 6841071,
e-mail: um.kowalewo@wp.pl

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA :
Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania na sprzedaż napojów alkoholowych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kowalewo Pom

VII. UWAGI: Brak
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