
 

 

 
   Urząd Gminy w Zębowicach

ul. Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice,
 tel.77 4216076, fax. wew. 36, 

 e-mail: ug@zebowice.pl   www.zebowice.pl

Data:
10.11.2011 r.

                    KARTA USŁUG Nr karty:
ROG/19

Nazwa 
sprawy:

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Miejsce
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy w Zębowicach,
ul. I. Murka 2
46-048 Zębowice
Pokój nr 12, II piętro 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Wymagane 
dokumenty:

-Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia (do 2 dni) na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 
- Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
- Zaświadczenie potwierdzające o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
Wnioski o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
dostępne są w biurze pokój 12, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 
Urzędu Gminy w Zębowicach

Opłaty: Opłata za jednorazowe zezwolenie (do 2 dni) wynosi 1/12 rocznej opłaty za 
poszczególne rodzaje zezwoleń wynosi następująco: 
- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 43,75 zł 
- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/ - 43,75zł 
- powyżej 18 % zawartości alkoholu - 175,00 zł- 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy uiścić 
w banku na dowód wpłaty BS Zawadzkie O/Zębowice Nr 39 8909 1029 2002 0000 
2437 0001

Termin 
realizacji:

W związku ze złożoną procedurą wydawania zezwoleń /m.in. uzyskanie pozytywnej 
opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, wnioski należy składać z miesięcznym 
wyprzedzeniem.

Podstawa 
prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn zm./ 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. 
z 2000r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm./;
- Uchwała Nr XXXIII/211/06 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie 
ustalenia dla terenu gminy Zębowice ilości Punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na ternie 
gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Tryb 
odwoławczy:

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia , stronie przysługuje 
prawo  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Opolu  za 
pośrednictwem  Wójta  Gminy  Zębowice  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymana. 
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu pokój nr 8- I piętro.

Informacje 
dodatkowe:

- O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straży 



Pożarnej. 
- Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni.

Druki do
pobrania:

Do pobrania w BIP poniżej karty usługi :

-  wniosek  o  wydanie  jednorazowego  zezwolenia  na  sprzedaż  napojów 
alkoholowych,

lub na miejscu:
Pokój nr 12, II piętro 
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Sporządził/a: Krystyna Pieprzyca – podinspektor ds. inwestycji i działalności gospodarczej 


