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Zgodnie z ustawą z dnia 26 paŹdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwościi przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j 
.Dz I]. z 2021 ,:. por. 1119 z poźn.zm.) Wójt GminyNieborów prrypomina i prosi pi".arięuiorców posi uauią"y"l, zęzwolenia na sptzedaŻnapojów alkoholowych o stosowanie się do ustalonych terminów, wcześniejsze składanieoświadczeń i regulowan ie naleŻnych opłat. Zgodnie z'zapisamiwlw ustawy:

Art' 2| pkt' 8 brzmi: wartość sprzedażv _ kwota nalęŻnasprzedawcy za sptzedanenapoje alkoholowe ' zuwzględni'nil-podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
Art' 111' 1' 'w celu pozyskarria dodatkowych środków na finansowanie zadaitokreślonych w art' 4l ust' 1 gminy pobierają opłatę źa korrystanię z zezwoleń na sptzedażnapojów alkoholowych, o których mowu w art' 18.

n *^3rr?!ł|łi;*:T? 
mowa w ust' l, wnosi się na rachunek gminy, przed,wydaniem

1) 525 zł na sprzedaz napojów zawierających do 4,5oń alkoholu oruzpiwa,2) 525 zł na sprzed'aŻ napojów zawierających powyzej 4,5yo do 18% alkoholu(zwyjątkiem piwa),
3) 2'1 00 zł na sptzedaŻ napojów zawierających powy żej 1 8% alkoholu'4' Przedsiębiorcy' ptowadzący sprzed,aŻrrupoJo' alkoholowych w roku poprzednim,są obowiązani do złoŻenia do dnia st styczniu, oi...n.go oświadc zeniao wartości

T[ifi:ri""Jffi''nych 
rodzajów napojo* uit ot olowych w punkcie sprzedłŻy

5' opłatę, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzed,aŻnapojówalkoholowych w punkcie sprzedaŻy, w którym tocznawartość sprzeduŻynapojówalkoholowych w roku pop.r.dni' ptzekroczyła:
1) 37'500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5Yo alkoholu oraz piwawnosi w wysokości 7,4Yo ogólnej warlości sprzedaĘtych napojów roku poprzednim,2) 37'500 zł dla napojów alkoholowych o zawartosci od 4,5Yo do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa) _ wnosi w wysokości 1,4%o ogólnej wartości sptzedaĘ tychnapojów w roku poprzednim,
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3) 77,000 zł dla napojów alkoholowy ch o zawartości powyzej 18% alkoholu _ wnosiw wysokości 2,7%o ogólnej wartości sptzedaŻy tych napojów w roku poprzednim.6. Przedsiębiorcy, których toczna wartość sprzedaĘ poszczególnych rodzajównapojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.opłatę w wysokości określonej w ust. 2.
7.

do 3r ia. 31m lar 30 nIa kal

5, wnoszą



W przypadku , gdy zezwolenie na sprzedaz alkoholu traci ważnośó w trakcie 2023 r'

(tzn.niejestważnedo-31122023r.)-opłatęna|eĘdokonaÓdo31.01.2022r.iednorazowo.

8. w roku nabycia zezvłolęnia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa

w ust. 1-5, dokonuje się w wysokoŚci proporcj onalnej do okresu ważności zezwolenia'

9

alkoholowvch.

Art. 13. l.Napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaĘ tylko w naczyniach

zamkniętych,zoznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy'

2.WmiejscachsprzedaĘipodawanianapojówalkoholowychpowinnabyó
uwidoczniona informacj a o szko dliwo ści spoĄwania alkoholu'

Art.15.l.ZabtaniasięsprzedaĄipodawanianapojówalkoholowych:
1) osobom, których zachowani. *rlu"u.1. ,Że znajdują się w stanie nietrzeźwości,

Ż) osobom do lat 18,

3) na kredYt lub Pod zastaw'

2.Wprzypadkuwątpliwościcodopełnoletniościnabywcysprzedającylubpodający
napoje alkoholowę uprawniony jest do Żądania okazania dokumęntu stwierdzającego

wiek nabYwcY.

Art.18.1.SprzedaŻnapojówalkoholowychprzeznaczonychdospozyciawmiejscu
lub poza miejscem sprzedaĘ moŻe byó prowadzona tylko na podstawie zezwolęnia

wydanego przezwójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego zewzg|ędu na lokalizację

puŃtu spr zedaĘ, Zwane go dal ej', o r g an em zezw a|ający m'''

2.Zezvłoienie'októrymmowawust.1'wydajesięnapodstawiewniosku
przedsiębiorcy'

3. Zezwoienia, o których mowa w ust. 1' wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje

napojów alkoholowych:

D do  ,SYozawartości alkoholu oraznapiwo'

2) powyŻej 4,5o/o do I8oń zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)'

3) powyżej !8Yo zawartości alkoholu'

3a. Zęzvłolenia, o ktorych mowa w ust' 3' organ zezvła\ający wydaje po uzyskaniu

pozytywnejopiniigminnejkomisjirozvłiązywaniaproblemówalkoholowych
o 

"godrrosci 
lokalizacji punktu sprzedaĘ z uchwałami rady gminy ' 

o których mowa

w art.I2 ust' 1 i 2'

7. Warunkiem prowad zenia sprzedaĘ napojów alkoholowych do spoĄcia w miejscu

lub poza miejscem sprzeduĘ jest m' in':

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października kazdego roku

kalendarzowego obj ęt ego zezw oi*i.rn, okazanie przedsiębio rcy zaopatruj ącemu dany

punkt sprzedażry napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego

dokonanie opłaty, o ktorej mowa w art' 111'

I0.Zezwo|enie, o którym mowa w ust' Lo organ zezwalający cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaĘ napojów alkoholowych'

a w szczególnoŚci:



a) sptzędażry i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, niętrzeżwm' na

kredyt lub pod zastaw,

b) sptzedaĘ i podawania napojów alkoholowych z naruszęniem zakazów

określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

z) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sptzedaŻy napojów

alkoholowych,
3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu

sprzedaĘ lub najbliższej okolicy, zaHócania porządku publicznego w związku
ze sptzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sptzedaży, gdy prowadzący

ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

4) wprowadzenia do sptzeduĘ napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych

źródeŁ,

5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4,

6) popełnienia przestępstwa w cęlu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę

o dpowiedz ialna za dzi ałalno śó przedsiębiorcy po si adaj ącego zezwolenie,
7) orzęczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą ftzyczną albo wobec osoby

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu
prowadzen i a dziaŁ alno ś c i go sp o d ar czej obj ętej ze zwo 1 eniem'

11. Przedsiębiorca' któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem
o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
wydania decyzji o jego cofnięciu.
12. Zezwolenie o którym mowa w ust. 1'. wygasa w rrrzypadku:

1) likwidacji punktu sprzedaĘ,
2) upływu terminu wazności zezwoIenia,

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaĘ,
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

5) niedopełnienia w terminach obowiązku:
a) złoŻeniaoświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub

b) dokonania opŁaty w wysokości określonej w art. 1 1l ust. 2 i 5.

IZa. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. 5 lit. a, zezwolęnie wygasa

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku zf,oŻęnia

oświadczenia, o którym mowa w aft. l 1l ust. 4, jeŻe|i przedsiębiorca w terminie

30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. I2
pkt. 5 lit. a nie iloŻy oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem, opłaty

dodatkowej w wysokości 30 oń opłaty określonej w art. 1 11 ust. 2.

12b. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. 5 lit' b, zezwolenię wygasa

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w

wysokości określonej w art. 11l ust. 2 i 5, jeŻeli przedsiębiolca w terminie 30 dni od

dnia upływu terminu do dokonania czynności okręślonej w ust. 12 pkt.5 lit. b

niewniesie raty opłaty okreŚlonej wart. 111ust.2 a\bo 5, powiększonej o 30oń

tej opłaty.

13. Przedsiębiorca, którego zezwolenię wygasło z przyczyn okeślonych

w ust. 12 pkt. 5, moŻe wystąpió z wnioskiem o wydanie nowęgo zezwolenia



nie wcześniej niz po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu
zezwolenia.

Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to
zabronione, albo bez wymaganego zezwolenialub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej katze podlega kierownik za|<ładu handlowego lub gastronomi cznego,
który nie dopełnia obowiązku nadzoru i ptzez to dopuszcza do popełnienia w tym zal<ł'adzie
przestępstwa określonego w ust. 1.

3. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 albo 2 można orzec
przypadek napojów alkoholowych, chociazby nie były własnością sprzedawcy, można także
orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sptzedaĘ lub na
podawaniu napoj ów alkoholowych.

4. oruekanie w sprawach o przestępstwa określone w ust. 1 i 2 następuje na podstawie
przepisów o postępowaniu karnym.

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:
1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedazy lub
2) nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu' podlega kane

grzywny.

Art. 451. orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 43|-45 następuje
na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art.452. 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13l prowadzi reklamę
lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej,z zastrzeŻeniem art. 73l ust. 5 i 6 podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych.

2. orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust' 1 następuje na podstawie
przepisów o postępowaniu karnym.

3. Jeżeli czyn określony w ust. 7 został popełniony w zakresie działalności
przedsiębiotcy' za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzia|nązazlecenie
lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych.

Art. 453. 1. Kto bezvłymaganego zezwo\enia lub wbrew jego warunkom prowadzi
obrót hurtowy napojami alkoholowymi podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 złotych.

la. W razie popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 moŻna otzec przypadek
napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy' mozna także oruec zakaz
prowadzenia działalności
alkoholowymi.

gospodarczej polegającej na hurtowym obrocie napojami

2. W ptzypadkach mniejszej wagi sprawca czynu określonego w ust. l podlega karze
grzywny do 5.000 zł

3. orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie
przepisów o postępowaniu karnym.

4. Jezeli człn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności
przedsiębiorcy za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną
za wprowadzenie napojów alkoholowych do obrotu hurtowego.



Niedokonanie opłaty za rok 2023 w oznaczonych terminach spowoduje wydanie
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 12 pkt. 5) i jego zwrot.

W takim przypadku zgodnie z art. 18 ust. 13 przedsiębiorca, którego zezwolenie
wygasło z prz1vczyn określonych w ust. 12 pkt. 5 możę wystąpiÓ z wnioskiem o wydanie
nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania d,ecyzji
o wygaśnięciu zezwolenia.

Przypomina się również o obowiązku prawidłowego (zgodnie z prawdą)
wypelnienia oświadczefi - kwot nie na|eży zaokrąglać ani w górę, ani tym bardziej
w dół ponieważ podlegają one kontroli zarówno tutejszego Urzędu jak i Urzędu
Skarbowego.

Konsekwencją podania fałszywych danych jest cofnię cie zezwoleń na okres
3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.

Prosi się o przedłożenie do wglądu, wrazze składanym Oświadczeniem o wartości
sptzedaĘ napojów alkoholowych, wydruków z kas fiskalnych _ dotyczących sprzedaĘ:
piwa, wina, wódki za2022 r.

oświadczenia o wartości sptzedaĘ poszczególnych rodzajów alkoholi
pozostawiamy w pokoju nt I07 Urzędu Gminy Nieborów.
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