
Procedura załatwienia sprawy : 
 

Kategoria 
sprawy:  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sprawa:  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
Sprawę 
załatwia:  

Stanowisko ds. zwalczania patologii społecznych pokój nr 43; tel. 4872-266, 
wewn.114 

Załączniki: Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
 
Dokumenty od wnioskodawcy:  
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – według wzoru stanowiącego 

załącznik do procedury. 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży 

napojów alkoholowych. 
3. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży 

będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
4. Decyzja - (odpowiednia do rodzaju prowadzonej działalności) – właściwego państwowego  

inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu ,o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2  ustawy  
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywieniu (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 
z późn. zm.). 
 

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:  
 1. Opinia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w formie postanowienia). 
Forma załatwienia sprawy:  
 1. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w formie decyzji administracyjne. 
 2. Naliczenie opłaty za korzystanie z zezwolenia. 
 
Termin załatwienia sprawy:    do 30 dni od daty złożenia wniosku. 
 
Podstawa prawna:  
1. Art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu                                                                    

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz.487 z późn. zm.). 
2. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz.U. z 2016 r.,  poz.487 z późn. zm.). 
3. Uchwała Rady Gminy Bierawa w sprawie  zasad usytuowania na terenie gminy  miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5 % 
alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 

Informacja o trybie odwoławczym: 
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego zgodnie  
z pouczeniem zawartym w decyzji. 
 
Wysokość opłat: 
Zgodnie z  art. 11¹  i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 487 z późn. zm.). Opłata za zezwolenia w wysokości 
zgodnej z naliczeniem opłaty. Opłata podstawowa roczna wynosi: 

a) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa; 
b) 525 zł na sprzedaż  napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu; 
c) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.  

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do 
okresu ważności zezwolenia.  
Opłatę uiszcza się  w kasie urzędu lub można wpłacić na konto Urzędu Gminy Bierawa: 
Bank PKO S.A. O/ Kędzierzyn - Koźle  nr 25124016591111000025919936. 


