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REFERAT/STANOWISKO:  
Referat organizacyjny 
Referent 
Nazwa usługi: JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH  
   

Wymagane  
dokumenty: 

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia (do 2 dni) na sprzedaż 
napojów alkoholowych;  
- zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  
 

Miejsce 
złożenia 
dokumentów: 

Urząd Gminy w Zębowicach, 
ul. I. Murka 2 
46-048 Zębowice 
Pokój nr 33, II piętro  
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00 

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/ - 43,75 zł  
- 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                
i sposób  
załatwienia: 

Do 7 dni od daty złożenia wniosku 
Wnioskodawca osobiście odbiera zezwolenie na jednorazową sprzedaż 
napojów alkoholowych. 

Podstawa 
prawna: 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. „o wychowaniu w trzeźwości                                              
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 z późn. zm.)  
- uchwała Rady Gminy Zębowice z dnia 11 września 2018 r. w sprawie 
odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach 
publicznych 

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 otrzymania. Odwołanie należy złożyć w 
Sekretariacie Urzędu Gminy w Zębowicach.  

Dodatkowe 
informacje: 

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane 
są tylko przedsiębiorcom już posiadającym zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych lub jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do dwóch dni. 

http://www.zebowice.biuletyn.info.pl/
http://www.zebowice.pl/


Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 
4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu 
tylko za zezwoleniem i tylko miejscach do tego wyznaczonych. 

Jeżeli złożony wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych przepisami 
prawa informacji oraz załączników, wnioskodawcę wzywa się do 
uzupełnienia braków  
w terminie 7 dni. Niezastosowanie się powoduje pozostawienie wniosku 
bez rozpatrzenia. 

Formularze              
i wnioski do 
pobrania: 

- wniosek  
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