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Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5%
alkoholu oraz piwem.
2. Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
3. Decyzje wprowadzająca nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększające
ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach.
4. Inne decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach.
5. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18%
alkoholu.
6. Duplikaty zezwoleń o których mowa wyżej.
Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu
oraz piwem. - art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z
póżn.zm.).
Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu, z wyjątkiem piwa - art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z
póżn.zm.).
Decyzje wprowadzająca nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększające ilość
tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1
pkt 1 lub 2 oraz art.92 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z póżn.zm.).
Inne decyzje wprowadzające zmiany w zezwoleniach - art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz
art.92 ust. 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z póżn.zm.).
Duplikaty zezwoleń o których mowa wyżej - art. 9 ust. 2 i art. 91 ust. 1 pkt 1 lub 2 oraz art.92 ust.
14 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z póżn.zm.).
Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji
Krzysztof Szczepankiewicz, Małgorzata Schick
tel. (56) 62 18 518, (56) 62 18 349 fax. (56) 62 18 264
Do wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi należy dołączyć
następujące dokumenty:
1) umowę spółki cywilnej, jeżeli została zawarta w celu prowadzenia obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania ze stacjonarnego
magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych;
3) decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lub warunkowym
zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594), albo zaświadczenie
o wpisie do rejestru zakładów, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 tej ustawy;
4) zaświadczenie właściwego wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) o zgodności lokalizacji
magazynu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub opinię odnośnie do
możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi we wskazanym miejscu;
1.
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5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę
z realizacją ciążących na nim zobowiązań podatkowych lub zaświadczenie, że zobowiązania
rozłożone na raty lub o odroczonym terminie płatności są realizowane;
6) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z wpłatami na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie , że należności z tytułu składek o odroczonym
terminie płatności lub rozłożone na raty są realizowane;
7) dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty

Wzór wniosków i rodzaj dokumentów załączanych do wniosku znajdują się w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z 19 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 739) w sprawie rodzaju dokumentów
wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami
alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków.
Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, decyzji wprowadzających w
zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty.
Opłaty wnoszone są przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydającego
zezwolenie.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustala
się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy
oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia
nie przekroczyła 1.000.000 zł.
W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych
w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę za
wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej
0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.
Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych
zezwoleniach, o których mowa w art. 91 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla
zezwolenia w dniu jego wydania.
Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200
zł.
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych
o zawartości do 18% alkoholu wynosi 1.000 zł.
Opłata za wydanie duplikatu zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy
wynosi 50 zł.

Sposób i termin
załatwienia

Konto na jakie należy wpłacać należności za zezwolenia i decyzje:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Nr 12 1020 5011 0000 9702 0201 8794
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
Punkt Informacyjno-Podawczy
bądź przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, pokój 412.
Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu ostatniego
z wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka

Miejsce składania
dokumentów
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Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Obrót hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich
odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia (art. 2 1 pkt 7 ustawy z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (art. 21 pkt 8 ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do
4,5% alkoholu oraz piwem WNIOSEK_PIWO.doc

Wniosek o wydanie zezwolenia na obrót w kraju napojami alkoholowymi o zawartości
powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa WNIOSEK_WINO.doc

Opracowała: Małgorzata Schick – inspektor w Biurze Rozwoju Gospodarczego
Sprawdził: Michał Korolko – dyrektor Departament Rozwoju Gospodarczego i Certyfikacji
Zatwierdził: Marek Smoczyk – Sekretarz Województwa
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