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ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
 
 
 
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia wg załączonego wzoru : 
 2. Pełnomocnictwo reprezentowanej osoby wraz z dowodem uiszczenia opłaty w  

                                                  wysokości 17 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone  
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

                                                    3. Protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych z   
wyszczególnieniem wartości (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanych napojów 
alkoholowych (odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia) 

 
wniosek.doc    wniosek.pdf 

 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat  Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 
Mosina pl. 20 Października 1,  
I piętro, pok. 116, tel. 8109-562, 8109-563 

 
 
Opłaty: Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego  

w Mosinie, z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za zezwolenie na wyprzedaż 
napojów alkoholowych 

GBS Mosina 2690480007 0000 0215 2000 0002 
 
 
Termin i sposób załatwienia: 30 dni 
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016r. , poz. 487 z późn. zm.). 

 

 
 
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 dni od daty 
doręczenia decyzji. 

Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Mosinie lub złożyć  
w sekretariacie albo Biurze Obsługi Interesantów. 
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Inne informacje:                         W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście lub 
przez ustanowionego pełnomocnika. 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wynosi: 

- 1,4% zawartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5%        
zawartości alkoholu oraz piwa, 

- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej  
4,5% do 18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa) , 

- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej  
18%  alkoholu. 

 

Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, któremu zezwolenie wygasło z 
niżej wymienionych przyczyn: 

1. Likwidacja punktu 

2. Upływu terminu ważności zezwolenia 

3. Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży 

4. Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej 

      5.    Niedopełnienia w terminach obowiązku: 
      a) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub 
      b) dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5. 
 

Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy 
od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na 
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych nie wcześniej, niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 
ważności zezwolenia na wyprzedaż.  

 
 
 

 


