
POUCZENIA

Na mocy art.  111 ust  1  ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  ,  za  korzystanie 
z zezwolenia   na  sprzedaż   napojów  alkoholowych   pobiera  się  opłatę,  która  wnoszona  jest  na  rachunek  gminy 
w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem  w  trzech równych ratach   w terminach  do 31 stycznia , do 
31 maja  i 30 września danego roku kalendarzowego ( art. 111  ust. 7 ustawy).Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż 
napojów alkoholowych w roku poprzednim  są obowiązani  do złożenia do dnia 31 stycznia  pisemnego  oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych  rodzajów  napojów alkoholowych   w punkcie  sprzedaży w roku poprzednim. (art. 
111 ust. 4 ). 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 
jest:
1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1;
2) wniesienie opłaty, o której mowa w art. 111;
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie 

na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, 

okazanie  przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt  sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu 
potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111;

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
6) wykonywanie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  zezwoleniem  tylko  przez  przedsiębiorcę  w  nim 

oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
7) zgłaszanie  organowi  zezwalającemu zmian  stanu  faktycznego  i  prawnego,  w  stosunku  do  danych  zawartych 

w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, 
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

Zezwolenie  cofa się  w przypadku:
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4;

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
3) powtarzającego się co najmniej  dwukrotnie w okresie 6 miesięcy,  w miejscu sprzedaży lub najbliższej  okolicy, 

zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy 
prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4ustawy,
6) popełnienia  przestępstwa  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej  przez  osobę  odpowiedzialną  za  działalność 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
7) orzeczenia,  wobec  przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo  wobec  osoby odpowiedzialnej  za  działalność 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
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.

Zezwolenie  wygasa w przypadku:
1) likwidacji punktu sprzedaży;
2) upływu terminu ważności zezwolenia;
3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
5) niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania opłaty w wysokości określonej w art. 

111 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa w art. 111 ust. 7 ustawy,.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


