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KARTA USŁUGI  

WYDAWANIE  DECYZJI  - ZEZWOLENIA  NA  SPRZEDA Ż  I  PODAWANIE  
NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH  
Podstawa prawna - ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu                            

w trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (t.j. Dz.U. z 2015r.                        
poz. 1286), 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.),  
-  uchwała Nr 59/XI/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia                 
25 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 
miasta Piława Górna miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, 
- uchwała Nr 7/II/2002 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia               
21 listopada 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży 
napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do  spożycia  poza  miejscem  sprzedaży,                                
jak i w miejscu  sprzedaży.      
                

Komórka 

odpowiedzialna 

 
Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej – ZIM 
     

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

ZLH 
Inspektor ds. gospodarki lokalami i handlu  
tel. 74 832 49 27 

Sposób załatwienia 

sprawy 

 
Złożenie wniosku stanowiącego załącznik do karty usług 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych wraz z załącznikami: 
-dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, 
-pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora   
  budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku  
  mieszkalnym wielorodzinnym, 
-decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego 
  o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 
  ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności  
  i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). 
 

Opłaty Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń zależy od rocznej 
wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
 
Opłata podstawowa: 
- 525 zł/rok - za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do  
  4,5%  alkoholu oraz piwa, 
- 525 zł/rok - za zezwolenie na sprzedaż  napojów zawierających  
  powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 



- 2.100 zł - za zezwolenie na sprzedaż  napojów zawierających  
  powyżej 18% alkoholu. 
Opłata uiszczana jest przed wydaniem zezwolenia. 
 

Czas załatwienia 

sprawy 

 
30 dni od daty wpływu wniosku 

Tryb odwoławczy Od decyzji Burmistrza służy stronie prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 
pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej, w terminie 14 dni od dnia 
jej otrzymania. 
 

Inne informacje Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nie uzupełniony                        
w terminie 7 dni od dnia wezwania – zostanie pozostawiony bez 
rozpatrzenia. 
Przed wydaniem decyzji, Burmistrz zasięga opinii GKRPA                        
w Piławie Górnej – w formie postanowienia. 
 

Formularze do 

pobrania 

 

Opracował:  Inspektor ds. gospodarki lokalami i handlu - 2013 
 

Sprawdził:   Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 


