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Nasz znak: SOr. 7340.1.2021

Zgodnie z ustaw^ z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowamu w trzezwosci

i przeciwdzialaniu alkoholizmowi ( t,j.. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z po^n. zm.) Wojt Gminy

Nieborow przypomina i pros! przedsi^biorcow posiadajqcych zezwolenia na sprzedaz

napoj6w alkoholowych o stosowanie si? do ustalonych terminow, wcze^niejsze skladanie

o^wiadczen i regulowanie naleznych optat. Zgodnie z zapisami w/w ustawy:

Art. 2 pkt. 8 brzmi: warto^c sprzedazv - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane

napoje alkoholowe, z uwzgl^dnieniem podatku od towarow i ushig oraz podatku akcyzowego,

Art. 11 . 1. W celu pozyskania dodatkowych srodkow na finansowanie zadan

okreslonych w art. 4 ust, 1 gminy pobieraj^ oplat^ za korzystanie z zezwolen na sprzedaz

napojow alkoholowych, o ktorych mowa w art. 18.

2. Optat^, o ktorej mowa w ust, 1, wnosi si? na rachunek gminy, przed wydaniem

zezwolenia, w wysokosci:

1) 525 zt na sprzedaz napojow zawieraj^cych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 z\ na sprzedaz napoj6w zawierajqcych powyzej 4,5% do 18% alkoholu

(z wyj^tkiem piwa),
3) 2.100 zt na sprzedaz napojow zawierajqcych powyzej 18% alkoholu.

4. Przedsi^biorcy, prowadz^cy sprzedaz napojow alkoholowych w roku poprzedmm,

s^ obowi^zani do zlozenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oswiadczenia o wartosci

sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych w punkcie sprzedazy

w roku poprzednim.

5. Opht^, o kt6rej mowa w ust. 1, przedsi^biorca prowadz^cy sprzedaz napojow

alkoholowych w punkcie sprzedazy, w ktorym roczna wartosc sprzedazy napojow

alkoholowych w roku poprzednim przeh'oczyla:

1) 37.500 zt dla napojow alkoholowych o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz piwa -

wnosi w wysoko^ci 1,4% ogolnej wartosci sprzedazy tych napojow roku poprzednim,

2) 37.500 zt dla napojow alkoholowych o zawarto^ci od 4,5% do 18% alkoholu

(z wyj^tkiem piwa) - wnosi w wysoko^ci 1,4% ogdlnej wartosci sprzedazy tych

napojow w roku poprzednim,

3) 77.000 zt dla napojow alkoholowych o zawarto^ci powyzej 18% alkoholu - wnosi

w wysokosci 2,7% ogolnej warto^ci sprzedazy tych napojow w roku poprzednim.

6. Przedsi^biorcy, ktorych roczna wartosc sprzedazy poszczegolnych rodzajow

napojow alkoholowych nie przekroczyta warto^ci, o ktorych mowa w ust. 5, wnosz^

optat? w wysokosci okreslonej w ust, 2.

7. Ophta Q ktoreLmowa w ust. 1, wnoszona iest na rachunek eminv w kazdvm roku

kalendarzowvm obietvm zezwoleniem w trzech rownvch ratach w terminach

do 31 stvcznia, 31 maia i 30 wrzesnia daneKO roku kalendarzowego.



W przypadku, gdy zezwolenie na sprzeda^ alkoholu traci waznos6 w trakcie 2021 r.

(tzn. nie jest wazne do 31.12.2021 r.) - optat^ nalezy dokonac do 31.01.2021 r. iednorazowo.

8. W rolcu nabycia zezwolenia lub utraty jego waznosci, optaty o ktorych mowa

w ust. 1-5, dokonuje si^ w wysokosci proporcjonalnej do oki'esu waznosci zezwolenia.

9. Warto^ sprzedazy nalezy obliczac oddzielnie dla kazdeeo rodzaiu napoi6w

alkoholowvch.

Art. 13. l.Napoje alkoholowe dostarcza si^ do miejsc sprzeda^y tylko w naczyniach

zamkni^tych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilosci napoju orazjego mocy.

2. W miejscach sprzeda^y i podawania napoj6w alkoholowych powinna bye

uwidoczniona informacja o szkodliwo^ci spozywania alkoholu.

Art. 15. 1. Zabrania si^ sprzedazy i podawania napojow alkoholowych:

1) osobom, ktorych zachowanie wskazuje, ze znajduj^ si^ w stanie nietrzezwosci,

2) osobom do lat 1 8,

3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku wqtpliwo^ci co do petooletniosci nabywcy sprzedajqcy lub podajqcy

napoje alkoholowe uprawniony jest do z^dania okazania dokumentu stwierdzaj^cego

wiek nabywcy,

Art. 18.1, Sprzedaz napoj6w alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu

tub poza miejscem sprzeda^y moze bye prowadzona tylko na podstawie zezwoienia

wydanego przez w6jta (burmistrza, prezydenta miasta), wiasciwego ze wzgl^du na lokalizacj^

punktu sprzedazy, zwanego dalej ,,organem zezwalajqcym".

2. Zezwolenie, o kt6rym mowa w ust. 1 , wydaje si^ na podstawie wniosku

przeds4biorcy.
3. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1, wydaje si^ oddzielnie na nast^pujqce rodzaje

napoj6w alkoholowych:

1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo,

2) powyzej 4,5% do 18% zawarto^ci alkoholu (z wyj^tldem piwa),

3) powyzej 18% zawartosci alkoholu.

3a. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 3, organ zezwalaj^cy wydaje po uzyskaniu

pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiqzywama problemow alkoholowych

o zgodnosci lokalizacji punktu sprzeda^y z uchwalami rady gmlny , o ktorych mowa

w art. 12ust. 1 i2.

7. Warunkiem prowadzenia sprzedazy napojow alkoholowych do spozycia w miejscu

hib poza miejscem sprzedazyjest m. in.:

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 pazdziernika ka2:dego roku

kalendarzowego obj^tego zezwoleniem, okazanie przedsi^biorcy zaopatruj^cemu dany

punkt sprzedazy napojow alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzajqcego

dokonanie optaty, o ktorej mowa w art. 11.

10. Zezwolenie, o kf6rym mowa w ust. 1, organ zezwalaj^cy cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania okre^lonych w ustawie zasad sprzedazy napojow alkoholowych,

a w szczegolno^ci:



a) sprzedazy i podawania napojow alkoholowych osobom nieletnim, nietrzezwym, na

kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedazy i podawania napojow alkoholowych z namszeniem zakaz6w

okreslonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2) nieprzestrzegania okreslonych w ustawie wamnlcow sprzedazy napojow

alkoholowych,

3) powtarzaj^cego si^ co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesi^cy, w miejscu

sprzedazy lub najblizszej okolicy, zaklocania porz^dku publicznego w zwl^zku

ze sprzedaz^ napojow alkoholowych przez dany punkt sprzedazy, gdy prowadz^cy

ten punkt nie powiadamia organow powotanych do ochrony porz^dku publicznego,

4) wprowadzenia do sprzedazy napoj6w alkoholowych pochodz^cych z melegalnych

zrodet,

5) przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 11 ust. 4,

6) popehiienia przest^pstwa w celu osi^gni^cia korzysci maj^tkowej przez osob^

odpowiedzialna za dzialalno^c przedsi^biorcy posiadaj^cego zezwolenie,

7) orzeczenia, wobec przedsi^biorcy b^cego osob^ fizyczn^ albo wobec osoby

odpowiedzialnej za dzialalnosc przedsi^biorcy posiadaj^cego zezwolenie, zakazu

prowadzenia dzialalno^ci gospodarczej obj^tej zezwoleniem.

11. Przedsi^biorca, kt6remu cofni^to zezwolenie, moze wyst^pic z wnioskiem

o ponowne wydanie zezwolenia nie wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania

decyzji ojego cofni^ciu.

12. Zezwolenie o kt6rym mowa wusf. l,WYsasaw_Drzvpadku:

1) likwidacji punktu sprzedazy,

2) upfywu terminu wa^nosci zezwolenia,

3) zmiany rodzaju dzialalnosci punktu sprzedazy,

4) zmiany sktadu osobowego wsp6lnik6w spo&i cywilnej,

5) niedopehuenia w terminach obowi^zku:

a) ztozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 11 ust 4, lub

b) dokonania optaty w wysoko^ci okreslonej w art, 11 ust. 215.

12a. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12 pkt. 5 lit. a, zezwolenie wygasa

z uplywem 30 dni od dnia uplywu terminu dopetnienia obowi^zku zto2;enia

oswiadczenia, o kt6rym mowa w art. 11 ust. 4, je^eli przedsi^blorca w terminie

30 dni od dnia uplywu termlnu do dokonama czynnosci okre^lonej w ust. 12

pkt. 5 lit. a nie zlozy o^wiadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem, oplaty

dodatkowej w wysoko^ci 30 % optaty okreslonej w art. 1 1 ust. 2,

12b. W przypadku, o ktorym mowa w ust, 12 pkt. 5 lit. b, zezwolenie wygasa

z uplywem 30 dni od dnia uplywu terminu dopelnienia obowiqzku dokonania oplaty w

wysokosci okre^lonej w art. 11 ust. 2 i 5, je^eli przedsi^biorca w terminie 30 dni od

dnia uplywu terminu do dokonania czynno^ci okre^lonej w ust. 12 pkt.5 lit. b

nie wniesie raty optaty okreslonej w art. 11 ust 2 albo 5, powi^kszonej o 30%

tej oplaty.

13. Przedsi^biorca, ktorego zezwolenie wygasto z przyczyn okreslonych

w ust. 12 pkt. 5, mo^e wystqpic z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia



nie wczesniej niz po uplywie 6 miesi^cy od dnia wydania decyzji o wygasni^ciu

zezwolenia.

Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to

zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrewjego wamnkom, podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zaktadu handlowego lub gastronomicznego,

kt6ry nie dopelnia obowi^zku nadzoru i przez to dopuszcza do popetnienia w tym zakladzie

przest^pstwa okreslonego w ust. 1 .

3. W razie popehiienia przest^pstwa okre^lonego w ust. 1 albo 2 mozna orzec

przypadek napojow alkoholowych, chociaz;by nie byiy wlasno^ci^ sprzedawcy, mo^na takze

orzec zakaz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej polegaj^cej na sprzedazy lub na

podawaniu napojow alkoholowych.

4, Orzekanie w sprawach o przest^pstwa okreslone w ust. 1 i 2 nast^puje na podstawie

przepisow o post^powaniu karnym.

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:

1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzeda^y lub

2) nie uwidacznia infonnacji o szkodliwosci spozywania alkoholu> podlega karze

grzywny.

Art. 45 . Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 43-45 nast^puje

na podstawie przepisow o post^powaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 45A, 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13l prowadzi reklam^

lub promocj^ napojow alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej,
z zastrzezeniem art. 13 ust. 5 i 6 podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 zlotych.

2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nast^puje na podstawie

przepis6w o post^powaniu karnym.

3. Jezeli czyn olaeslony w ust. 1 zostal: popelniony w zakresie dziatalnosci

przedsi^biorcy, za sprawc^ czynu zabronionego uznaje si^ osob^ odpowiedzialnq za zlecenie

tub prowadzenie reklamy napojow alkoholowych.

Art, 45 • 1. Kto bez wymaganego zezwolenia tub wbrew jego warunkom prowadzi

obrot hurtowy napojami alkoholowymi podlega grzywnie od 10.000 do 500.000 z^otych.

la. W razie popetnienia przest^pstwa okreslonego w ust. 1 mozna orzec przypadek

napojow alkoholowych, chociazby nie byty wlasno^ci^ sprawcy, mo^na takze orzec zakaz

prowadzenia dzialalnosci gospodarczej polegaj^cej na hurtowym obrocie napojami

alkoholowymi.

2, W przypadkach mniejszej wagi sprawca czynu okreslonego w list. 1 podlega karze

grzywny do 5.000 zl.

3. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nast^puje na podstawie

przepis6w o post^powaniu karnym.

4. Jezeli czyn okresiony w ust. 1 zostat popehiony w zaki'esie dziahlnosci

przedsi^biorcy za sprawc^ czynu zabronionego uznaje si^ osob? odpowiedzialn^

za wprowadzenie napojow alkoholowych do obrotu hurtowego.



Niedokonanie oplaty za rok 2021 w oznaczonych terminach spowoduje wydanie

decyzji o wygasni^ciu zezwolenia (art. 18ust 12pkt. 5) i jego zwrot.

W takim przypadku zgodnie z art. 18 ust. 13 przedsi?biorca, ktorego zezwolenie

wygaslo z przyczyn okre^lonych w ust. 12 pkt. 5 moze wyst^pic z wnioskiem o wydanie

nowego zezwolenia nic wczesniej niz po uptywie 6 miesi^cy od dnia wydania decyzji

o wyga^ni^ciu zezwolenia.

Przypomina si^ rowniez o obowiqzku prawidlowego (zgodnie z prawd^)

wypelnienia oswiadczen " kwot nic nalezy zaokr^gla^ ani w gor^, ani tym bardziej

w dol poniewaz podlegaj^ one koutroli zar6wno tutejszego Urz^du jak i Urz^du

Skarbowego. Konsekwencjq podania falszywych danych jest cofni^cie zezwolen na okres

3 lat od dnia wydania decyzji o cofni^cm zezwolenia.

Prosi si? o dol^czenie do 0§wiadczenia o wartosci sprzedazy napojow

alkoholowych wvdruk6w z kas fiskalnych - dotycz^cych sprzedazy: piwa, wina, wodki

za 2020r.

Oswiadczenia o wartosci sprzedazy alkoholi poszczeg61nych rodzajow

pozostawiamy w pokoju nr 107 Urz^du Gminy Nieborow,

Ostateczny termin dokonania oplat I raty ~ w kasie tut. Urz^du Gminy w dniu

28.01.2021r. do godziny 1500.

Jaroslaw Papuga

(-)
Wojt Gminy Nieborow


