
       WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

 

Sprawę załatwia 

Stanowisko ds. kadr, samorządów, ewidencji działalności gospodarczej 

pokój nr 26 na II piętrze budynku,  tel. 3290963  wew. 128 

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera: 

- oznaczenie  rodzaju zezwolenia, 

- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników 

ich imiona i nazwiska i adres zamieszkania, 

- numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, 

- przedmiot działalności gospodarczej, 

- adres punktu sprzedaży i adres punktu składowania napojów alkoholowych. 

   ( druk do pobrania ze strony internetowej lub w biurze ) 

Do wniosku należy dołączyć : 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych, 

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli 

punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu 

zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2010 r. Nr.136, poz.914). 

 

Opłaty  

 

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 

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

- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  

(z wyjątkiem piwa), 

- 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

Opłata  za  korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  wnoszona  jest przed 

wydaniem zezwolenia na  rachunek gminy lub  w  kasie UM w każdym  roku kalendarzowym 

objętym zezwoleniem w trzech równych ratach :    do  31 stycznia,    do 31 maja   i   do  30 

września danego roku, 

nr. rachunku BS Żagań O/Nowogród Bobrzański :  43 9657 0007 0020 0200 0693 0003 

 

Opłata obowiązująca  przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych w 

punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 

 

- 37500,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 

wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

- 37500,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu               

( z wyjątkiem piwa) – w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim, 

- 77000,00 zł – dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – w 

wysokości  2,7%  ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. 

 



 

Termin załatwienia sprawy 

 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

Tryb odwoławczy 

 

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej 

Górze  w  terminie  14 dni  od  daty doręczenia  decyzji( zezwolenia)  za  pośrednictwem 

Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego. 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

 

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy: 

 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Załączniki: 

1. Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z dokonaną  opłatą  za 

jego korzystanie – kserokopia. ( W przypadku zezwolenia wydanego przez Burmistrza 

Nowogrodu Bobrzańskiego wystarczy podaż tylko numer zezwolenia). 

2. Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych – oryginał. 

3. Pełnomocnictwo- oryginał lub kserokopia. 

Przedsiębiorca lub jego pełnomocnik za wydanie zezwolenia uiszcza niżej wymieniona 

opłatę w kasie UM  lub na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości: 

- 43,75 zł na sprzedaż napojów  zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 

- 43,75 zł na sprzedaż napojów  zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu                       

( z wyjątkiem piwa), 

- 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu. 

 

Dodatkowe informacje: 

1. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni. 

2. Zezwolenia mogą być wydawane przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 

Podstawa prawna: 

 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi ( tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1356), 

- kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity z 2013 r ,poz. 267), 

- Uchwała   Nr  LVII/346/14  i   Nr  LVII/347/14   z  dnia  29  października  2014 roku   Rady 

Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim   w sprawie :ustalenia liczby punktów  sprzedaży oraz 

zasad  usytuowania   miejsc sprzedaży i podawania  napojów  alkoholowych na terenie Gminy 

Nowogród Bobrzański. 

 

 

 

 

 



Uwagi 

 

Zezwolenia  na  sprzedaż  napojów  alkoholowych  Burmistrz  Nowogrodu Bobrzańskiego   

wydaje po uzyskaniu pozytywnej  opinii    Gminnej  Komisji  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim  o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży  z 

uchwałami rady gminy. 

 

Zezwolenie cofa się w przypadku : 

1. Nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów 

alkoholowych, a  w szczególności: 

a/ sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod 

zastaw, 

b/ sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych 

w art. 14 ust. 3 i 4, 

2. Powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy w miejscu sprzedaży 

lub  najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie 

powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, 

3. Wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 

źródeł. 

4. Przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

5. Popełnienia  przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę 

odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, 

6. Orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby 

odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu 

prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne 

wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu. 

 

Zezwolenie wygasa w przypadku: 

- likwidacji punktu sprzedaży, 

- upływu terminu ważności zezwolenia, 

- zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 

- zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 

- nie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych  w roku poprzednim do końca  31 stycznia lub nie dokonania opłaty w 

ustawowo określonych wysokościach i terminach  ( w tym przypadku przedsiębiorca, którego 

zezwolenie wygasło może wystąpić  o  ponowne  zezwolenie  nie  wcześniej  niż  po  upływie                

6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu). 

 

 

                 

 


