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WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH 

 NR PG/11a 

Podstawa prawna 

 art.18 ust.1,2,3, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Dz. U. Nr 70, poz. 473  
ze zmianami), 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXXII/213/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. zm. 

uchwałą Nr XII/76/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. w sprawie zasad usytuowania na 
terenie  gminy i miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie Nr XXVI/245/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. 

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie (decyzji) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wymagane  
dokumenty  

 Wypełniony formularz wniosku (własnoręcznie podpisany) o wydanie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na 
stanowisku pracy)  

 Załączniki: 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru 

przedsiębiorców,  

 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych  

 pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, 

jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym 
wielorodzinnym  

 decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, 

o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) 

Opłaty  

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są coroczne 
opłaty: 
1. Opłata dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży 
napojów alkoholowych: 

 Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu wnoszona jest przed 
wydaniem zezwolenia w wysokości: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających 
do 4,5% alkoholu oraz piwa; 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% 
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 18% alkoholu. 

2. Opłata dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w roku poprzednim 

naliczana jest na podstawie, złożonego do dnia 31 stycznia każdego roku, oświadczenia 
o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. 
Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w punkcie sprzedaży, w którym roczna 
wartości sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: 37.500 zł dla napojów 
alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa - wnosi opłatę w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 
4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi opłatę w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim; 77.000 zł dla napojów alkoholowych 
powyżej 18% zawartości alkoholu - wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości 
sprzedaży w roku poprzednim. Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym 
objętym zezwoleniem w trzech równych ratach do dnia 31.01., 31.05., 30.09. 
(opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 2, 
bądź na konto: BS Strzyżów 48916800040000039020000040) 

Termin załatwienia 
sprawy   

W terminie od jednego do dwóch miesięcy od złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie 
za pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa. Termin złożenia zażalenia na postanowienie 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Strzyżowie- 7 dni od daty 
otrzymania postanowienia. Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni od daty 
otrzymania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień 
Publicznych i Kontroli Zarządczej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Agnieszka Ruszała – podinspektor 
I piętro, pok. nr 16, Tel. 276 1354 wew. 46 

http://www.strzyzow.pl/


Inne informacje  

Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
w miejscu sprzedaży (restauracje, bary, kawiarnie, itp.) winny być usytuowane w 
odległości co najmniej 120 m, od głównej drogi wjazdowej, bramy lub wejścia na teren 
obiektów kultu religijnego, zaś co najmniej w odległości 100 m od obiektów szkół i 
innych palcówek oświatowo-wchowawczych i opiekuńczych, publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, dworców kolejowych i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organa 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, basenów i kąpielisk. 
Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży  winny być usytuowane w odległości co najmniej 70 m, od głównej 
drogi wjazdowej, bramy lub wejścia na teren obiektów kultu religijnego, zaś co najmniej 
w odległości 50 m od obiektów szkół i innych palcówek oświatowo-wchowawczych 
i opiekuńczych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dworców kolejowych 
i autobusowych, obiektów zajmowanych przez organa ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, basenów i kąpielisk. 
Placówka prowadząca sprzedaż napojów alkoholowych winna spełniać następujące 
warunki:  
Sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzi się 
w wyodrębnionych punktach sprzedaży, którymi są:1) sklepy branżowe ze sprzedażą 
napojów alkoholowych, 2) wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach 
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200m, 3) pozostałe placówki 
samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi 
bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych  
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), wydawane są zgodnie z limitem ustalonym przez Radę Miejską - 30 
punktów.  
Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kierowany jest 
do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Strzyżowie.  

Opracował: Agnieszka Ruszała – podinspektor – 08.02.2010 r. 
Sprawdził: Ryszard Irzyk - Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, 
Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej – 09.02.2010 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 09.02.2010 r. 

 


