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Nazwa sprawy:  WYDANIE  ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ                      
I PODAWANIE 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 zezwolenia: 
- Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych,  pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy 
lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym,  
- Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o 
zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt.2 ustawy z dn. 25.08.2006 r.      
o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. Nr 171, poz.1225/”.  
Wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne są            
w biurze pokój 12, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy       
w Zębowicach. 
 

Opłaty: Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
wynoszą następująco:  
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,  
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 
alkoholu /z wyjątkiem piwa /,  
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.  
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są 
obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia , pisemnego oświadczenia o wartości 
sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 
poprzednim.  
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów 
alkoholowych.  
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,       
w którym wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła :  
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi 
opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;  
- 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu /z 
wyjątkiem piwa/ -wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów      
w roku poprzednim;  
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu- wnosi         
w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  
 
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości w roku poprzednim oraz 
przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie sprzedaży napojów 
alkoholowych, wnoszą opłatę podstawową.  



- Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest 
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.  
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można 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: 

---- 

Druki do 
pobrania: 

Do pobrania w BIP poniżej karty usługi : 
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda ż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spo życia poza miejscem sprzeda ży/w miejscu sprzeda ży, 
-   oświadczenie o warto ści sprzeda ży napojów alkoholowych, 
 
lub na miejscu: 
Pokój nr 12, II piętro  
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 
 

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

 
 
 

 


