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WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ 
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Samodzielne stanowisko 
Bogusława Kryś  - Inspektor ds. Handlu i Usług 
Pokój Nr 102, I piętro, tel. 34 3575100 wew. 37 
Godziny pracy: poniedziałek –  piątek  730   - 1530 

  

Wymagane 
dokumenty: 

- Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 
- Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
- Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
/ wnioski dostępne są w biurze pokój 102 – I piętro, lub sporządzić samodzielnie /. 

Opłaty: 

Opłata za jednorazowe zezwolenie 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  można dokonać w kasie tut. 
Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu; BS Leśnica O/Dobrodzień Nr  89 8907 1047 2005 4000 0765 
0011  

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadku jeżeli załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego nie 
później niż w ciągu 1 miesiąca. 

Tryb 
odwoławczy: 

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia , stronie przysługuje  prawo odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w 
terminie 14 dni od daty otrzymania.  

Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie tut. Urzędu /pokój nr 106 - I piętro/.  
Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty otrzymania.   
  

Podstawa 
prawna: 

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
/tekst jednolity : /Dz. U. z 2015, poz. 1286 z późn. zm./ 
- Uchwała Nr 206/XXV/93 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 16 sierpnia 1993r w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na  terenie Miasta i Gminy 
Dobrodzień miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.  
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2015r. poz.584 ze 
zmianami/ 
 

Informacje 
dodatkowe: 

- O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na   
  sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej. 
- Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

 Dostępne /pokój nr 102 - I piętro/ 

 
Opracowała: Bogusława Kryś  - inspektor ds. handlu i usług, data: 20.07.2015r. 
Aktualizowała: Bogusława Kryś - inspektor ds. handlu i usług, data: 21.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, data: 21.12.2015r. 
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