
Procedura załatwienia sprawy : 
 
Kategoria 
sprawy:   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sprawa:  Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

Sprawę 
załatwia:  

Stanowisko ds. zwalczania patologii społecznych pokój nr 43; tel. 4872-266, 
wewn.114 

Załączniki:   
 
Dokumenty od wnioskodawcy:  
  

1. likwidacji punktu sprzedaży,  
2. zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży,  
3. zmianie składu osobowego wspólników spółki cywilnej.  

 
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:  
  1.  zawiadomienie o niezłożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych  
                 lub o nie dokonaniu opłaty 
 
Forma załatwienia sprawy:   Wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.  
 
Termin załatwienia sprawy:  do 1 miesiąca  
 
Podstawa prawna:  
Art. 18 ust.12, 12a, 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487z późniejszymi zmianami).  
 
Uwagi: 
1.  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 cywilne, 
 5) niedopełnienia w terminach obowiązku: 
 a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1 ust. 4 lub 
 b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia  oświadczenia, o którym mowa w art. 11 1 ust 4, jeżeli 
przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 
5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % 
opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2.  
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, 
jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej  
w ust. 12 pkt 5 lit b nie wniesie raty określonej w art. 11 1 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.   
4.Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust 12 pkt 5, może wystąpić  
z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 
5.Zwolnienie od pobierania opłaty skarbowej. 
 


