
Milejów, dnia 18 maja 2022r. 

 

Właściciele punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

INFORMACJA 

W dniu 31 maja 2022 r. upływa termin zapłaty II raty za posiadane zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Obowiązek ten wynika z art. 11
1
 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119z późn. zm.). 

W przypadku niezapłacenia II raty w terminie przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej 

opłaty jednakże powiększonej o 30%. 

Niedokonanie opłaty w wyżej podanym terminie (niezależnie od przyczyn) skutkuje 

wygaszeniem zezwoleń zgodnie z art. 18 ust. 12 w/w ustawy. Przedsiębiorca, któremu 

zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym 

wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu 

dotychczasowego zezwolenia.  

Proszę o bezwzględne dotrzymanie terminu płatności. 

Opłatę należy uiścić na rachunek :  

44 8689 0007 4000 0095 2000 0020 SBP Piaski  O/Milejów  

z adnotacją, że jest to oplata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 

 

                                                                                                        Wójt Gminy Milejów 

                                                                                                           /-/ Tomasz Suryś 

 

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone w art. 11
1
 ust. 7 w/w 

ustawy, wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 

równych ratach w terminach : do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub 

jednorazowo  

w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej 

do okresu ważności zezwolenia. 

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.  

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem 

podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego ( art. 2
1
 pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 roku  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 

Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia 

zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych 

alkoholu ( art. 46 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi). 


