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WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH  
 

 

Podstawa 

prawna 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019  poz. 2277 )  

 

Komórka 

organizacyjna 

załatwiające 

sprawę 

Referat Spraw Obywatelskich 

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47-110 Kolonowskie 

 

Godziny pracy: 

poniedziałek od 7.00 do 16.00, 

wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00, 

piątek od 7.00 do 14.00.  
Osoba właściwa 

do załatwienia 

sprawy 

Patrycja Muc- Bednorz  

Telefon kontaktowy:77 461-11-40 w. 37 

E-mail: dzgosp@kolonowskie.pl   

 

Wymagane 

dokumenty 

• Wypełniony formularz wniosku.  

• Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu). 

• Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub 

urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej 

opłaty.  

• Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny Wnioskodawcy do 

lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do 

wglądu).  

• Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 

budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym (oryginał).  

• Kserokopia decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego o 

zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r. poz. 

1252) (oryginał do wglądu).  

 

http://www.kolonowskie.pl/
mailto:umig@kolonowskie.pl
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W przypadku braków formalnych w dokumentach, Wnioskodawca zostanie 

pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. 

 

Wysokość opłaty  

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia  

w wysokości:  

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu  

  oraz piwa,  

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  

   do 18% alkoholu  

-  2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  

 

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w 

tym zakresie.  

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są 

zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o 

wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 

punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Tryb postępowania w tej sprawie 

zawarto w Karcie usług „Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych”. W celu otrzymania informacji o wysokości 

opłaty w konkretnym przypadku, Wnioskodawca powinien skontaktować się z 

urzędem bezpośrednio lub telefonicznie. 

Termin 

składania 

dokumentów 

 

- 

 

 

Termin 

realizacji 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  lub decyzję o odmowie 

wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  wydaje się w ciągu 

30 dni od złożenia kompletnego wniosku.  

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opiniuje 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez wydanie 

Postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady 

Miejskiej w Kolonowskiem w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy 

Kolonowskie punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia na 

Gminy Kolonowskie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

Odmowa wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może 

nastąpić z następujących powodów:  

• Występuje brak liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 

4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

• Występuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 

w danym miejscu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i 



przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie 

zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

Tryb 

odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem 

Burmistrza Kolonowskiego. 

 

Uwagi 

Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej 

związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania 

stosownego zezwolenia. 

 

Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów zezwoleń:  

•  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. 

• powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). 

• powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 

Procedura postępowania we wszystkich trzech przypadkach jest identyczna, co 

pozwala na jednym wniosku wystąpić o dowolne jedno, dwa lub wszystkie trzy 

zezwolenia. 

Informacje 

dodatkowe 

 

Wzory 

wniosków 

• WNIOSEK O WYDANIE  ZEZWOLENIA  NA  SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Sporządziła: Patrycja Muc- Bednorz 

 

 

 

 


