
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA
JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ  NAPOJÓW

ALKOHOLOWYCH 
FN 14

Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Finansowy
Inspektor – Krystyna Tarka 
I piętro, pokój nr 19
tel. 012-387-14-10 wewn. 19

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik Podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: 
poniedziałek: 9.00-18.00
wtorek-czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00-14.00

Podstawa prawna: -  Ustawa  z  dnia  26.10.1982  r.  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm)
- Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Wymagane
dokumenty:

-  wniosek  o  wydanie  zezwolenia  na  jednorazową  sprzedaż  napojów
alkoholowych 
- kserokopie posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- kserokopię wpisu do KRS lub do ewidencji działalności gospodarczej

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
pobiera  się  opłaty  w  wysokości  odpowiadającej  1/12  rocznej
opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
- 43,75  zł  –  sprzedaż  napojów  alkoholowych  o  zawartości  do  4,5%
alkoholu oraz piwa
-  43,75 zł – sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do
18% alkoholu (bez piwa)
-  175 zł  – sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%
alkoholu 

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu (I piętro) lub na konto Urzędu
Gminy  Kocmyrzów-Luborzyca  B.S.  Rzemiosła  w  Krakowie  Oddział  w
Kocmyrzowie 40 8589 0006 0160 0000 1645 0048

Termin
załatwienia
sprawy:

Decyzję wydaje się po uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Tryb odwoławczy: Na decyzję o odmowie wydania zezwolenia stronie przysługuje odwołanie
do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  za
pośrednictwem  Wójta  Gminy,  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia
decyzji.

Uwagi: Zezwolenie  jednorazowe  wydaje  się  przedsiębiorcom  posiadającym
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i jednostkom OSP 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub też błędnych
wypełnień,  wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  ich  uzupełnienia  w
terminie 7 dni 

Załączniki: Wniosek 


