
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące 
Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk tel. (13) 4692118  fax. (13) 4692321    www.esolina.pl 

 

Strona nr 1 

Stron 2 

 

Urząd Gminy Solina z/s w Pola ńczyku 

KARTA USŁUG NR: GKO ŚRH-05 
Zmiana 2 

 
Nazwa usługi: 

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDA ś NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
Podstawa prawna: 
Art. 18,  ust. 1-9 i ust. 14 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007r Nr 70, poz. 473 z 

późn. zm.) 

• § 1 uchwały Nr VI/89/99 Rady Gminy Solina z dnia 30 kwietnia 1999r w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych 

• § 1 uchwały Nr XXVI/381/01 Rady Gminy Solina z dnia 28 grudnia 2001r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spoŜycia  w miejscu sprzedaŜy 

• § 1 uchwały Nr VI/105/03 Rady Gminy Solina z dnia 04 czerwca 2003r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy 

• uchwała Nr XII/177/2000 z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych dla ludności na 

terenie Gminy Solina, z wyjątkiem obszaru „A” Uzdrowiska Polańczyk 

• uchwała Nr XI/178/2000 z dnia 25 lutego 2000r. w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych dla ludności na 

obszarze „A” Uzdrowiska Polańczyk  

Wymagane dokumenty  
 

• Wniosek o wydanie zezwolenia 

• Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców 

• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy  do lokalu stanowiącego punkt sprzedaŜy napojów alkoholowych 

• Pisemna zgoda właściciela; uŜytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeŜeli punkt sprzedaŜy będzie zlokalizowany w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym 

• Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych potwierdzająca spełnienie warunków 

sanitarnych przez punkt sprzedaŜy 

Sposób załatwienia sprawy:  

• Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania na sprzedaŜ napojów alkoholowych 

Opłaty :   

                Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych wnosi się przed wydaniem zezwolenia, w  wysokości: 

• 525 zł na sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 

• 2,100 zł za sprzedaŜ napojów zawierających powyŜej 18 % alkoholu. 

                Opłata dotyczy przedsiębiorców prowadzących sprzedaŜ napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy, w którym roczna wartość   

                sprzedaŜy napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 

• 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa- wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości 

sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim, 

• 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)- wnosi opłatę w wysokości 1,4% 

ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim, 

• 77,000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyŜej 18% alkoholu- wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości 

sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim. 

                Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się  w kasie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku p. nr 21 II piętro lub na konto  

                Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku w PBS Oddział Lesko Nr 91 8642 1012 2003 1206 0654 0001,  w kaŜdym roku  

                kalendarzowym objętym zezwoleniem w 3 równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku  

                kalendarzowego. 
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Przewidywany termin załatwienia sprawy:   

• W terminie do 30 dni od złoŜenia wniosku  

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy:   

� Nazwa: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu w Solinie z/s w Polańczyku 

� Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Marian Wroński- Podinspektor w Referacie GKOŚRH nr p. 13- II piętro 

� Nr pokoju: 13 – II piętro 

� Nr tel./fax: tel  (013) 469-21-18 wew. 40  fax  (13) 469-23-21 

� Godziny pracy: 7.00 - 15.00 

Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych lub odmowie jego 

wydania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina 

Uwagi:  Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych w  p. nr 13 - II piętro 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaŜ napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złoŜenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego 

oświadczenia o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim.   

 

Opracował:  Podinspektor Marian Wroński  Zatwierdził: mgr Barbara Brzezińska-Warchoł - Sekretarz Gminy 

 


