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KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych

I. Podstawa Prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi DZ. U. 2002 nr 147 poz. 1231, oraz Uchwała Rady 
Gminy w Birczy  nr V/45/2003  z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie 
ustalenia dla terenu gminy Bircza liczby punktów sprzedaży  napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w 
miejscu sprzedaży i Uchwała Rady Gminy w Birczy  nr V/46/2003 z 
dnia 18 marca 2003 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie 
gminy Bircza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

II. Miejsce realizacji usługi Urząd Gminy Bircza – pokój nr 6 , tel.  (16)  6726091

III. Wymagane dokumenty

1. Wniosek.                                                          [WZÓR WNIOSKU]
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.  
3. Tytuł prawny do lokalu /umowa najmu, akt notarialny/.
4. Decyzja sanepidu o stwierdzenie warunków sanitarnych do 
sprzedaży alkoholu w lokalu.

IV. Opłaty

Podanie – opłata skarbowa 5 zł, załączniki po 0.50zł. Opłata roczna za 
koncesję, płacona w trzech ratach, kwota łącznie:
Piwo – 525 zł
Wino – 525 zł
Wódka - 2100
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.
Jeżeli wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim 
przekroczyła:
37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu 
oraz piwa – opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu – 
opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych 
napojów w roku poprzednim, 
77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % 
alkoholu – opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

V. Termin załatwienia 14 dni od dnia zgłoszenia.

VI. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu za pośrednictwem 
organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji

VII. Uwagi

http://www.bircza.pl/dokumenty/wnioski/zezwolenienaalkohole.pdf
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