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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 30 marca 2010 roku dotyczącą
pobierania i wykorzystywania przez miasto Stargard Szczeciński opłat za zezwolenia
na sprzedaŜ napojów alkoholowych uprzejmie wyjaśniam;
W myśl art. 11¹ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z
późn.zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaŜ napojów alkoholowych w roku
poprzednim, obowiązani są do złoŜenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaŜy poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie
sprzedaŜy w roku poprzednim. W oparciu o ww. oświadczenie wyliczana jest,
stosownie do zapisów ustawy, wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych, którą przedsiębiorcy zobligowani są wnieść na rachunek
gminy w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września
danego roku kalendarzowego.
Ustalenie opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ napojów alkoholowych ma charakter
czynności rachunkowej i materialno-technicznej, przy czym jej obliczenia dokonuje
zobowiązany do jej zapłaty bądź organ w trybie pozaprocesowym.
Składając oświadczenie, zgodnie z pouczeniem przedsiębiorcy przyjmują na siebie
odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań (art. 233 k.k.) oraz przyjmują
do wiadomości fakt, Ŝe składanie fałszywych danych skutkuje cofnięciem zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 5 powyŜszej ustawy.
Ustawodawca nie wyposaŜył organu gminy w instrumenty niezbędne do prowadzenia
weryfikacji rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń.
W oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy uprawnienia organu zezwalającego lub na podstawie
upowaŜnienia straŜy gminnej lub członków gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych sprowadzają się do kontroli przestrzegania zasad i
warunków korzystania z zezwolenia, a do kontroli działalności gospodarczej
przedsiębiorcy (art. 18³) stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z
późn.zm.).

W ocenie NajwyŜszej Izby Kontroli, która w okresie od dnia 03 lipca do dnia
18 grudnia 2008 roku przeprowadziła czynności kontrolne w zakresie pobierania oraz
wykorzystania przez gminy opłat za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych,
obejmując badaniami kontrolnymi 40 jednostek samorządu terytorialnego, gminy nie
prowadzą weryfikacji oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaŜy napojów
alkoholowych.
W rozmowie telefonicznej, przeprowadzonej z kilkoma skontrolowanymi gminami
uzyskano informację, Ŝe gminy wniosły zastrzeŜenia do uwag, ocen i wniosków
zawartych w wystąpieniu pokontrolnym NIK, w tym o braku weryfikacji oświadczeń,
powołując się na brak ustawowych upowaŜnień do badania dokumentów finansowych
przedsiębiorców.
W przypadku niezłoŜenia przez przedsiębiorcę, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5,
w ustawowym terminie oświadczenia o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych w
punkcie sprzedaŜy w roku poprzednim bądź niedokonania w przewidzianym ustawą
terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia wystawiana jest decyzja o wygaśnięciu z
mocy prawa wydanych zezwoleń
W roku 2009 z tytułu niezłoŜenia oświadczenia lub nieuiszczenia opłaty wydano 3
decyzje (obejmujące 5 zezwoleń) o wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych.
W roku bieŜącym, z uwagi na niezłoŜenie przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia
oświadczenia o wartości sprzedaŜy napojów alkoholowych i niedokonaniem stosownej
opłaty wystawiono 7 decyzji (obejmujących 17 zezwoleń) o wygaśnięciu zezwoleń.
Liczba wydanych zezwoleń uprawniających do sprzedaŜy napojów
alkoholowych na terenie miasta Stargard Szczeciński, waŜnych w roku 2009 (stan na
31.12.2009 r.) wyniosła ogółem 499, w tym 347 przeznaczonych do spoŜycia poza
miejscem sprzedaŜy (handel) i 152 przeznaczonych do spoŜycia w miejscu sprzedaŜy
(gastronomia).
W roku 2009 dochód z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów
alkoholowych wyniósł 1.398.512,11 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych jedenaście groszy) i zgodnie z art. 11¹ ust. 1
cytowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wydatkowany został na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, sprecyzowanych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, przyjętych uchwałą Nr III/22/2006 Rady
Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia
Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2013 i Harmonogramu jego realizacji w
2007 roku.
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