
 

 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUGI 

 

 

EDGiT.1. 

Nazwa usługi:  

 

WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

Wersja nr 1 

 

Data zatwierdzenia: 

15.05.2013 

Komórka 

organizacyjna: 

 

 

Samodzielne stanowisko ds. obsługi działalności gospodarczej   

Tel.  

 

14 6326-334 

Wymagane dokumenty: 

Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego 

zezwolenia - nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez organ właściwy dla Gminy 

Skrzyszów oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach. 

Wniosek do pobrania w pokoju nr 21 lub ze strony www.skrzyszow.pl 

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Gminy w Skrzyszowie pok. 21 w pon. od 9:00-17:00, wtorek – piątek od. 7:30 -15:30 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy w Skrzyszowie pok. 21 

Opłaty  
Opłata za zezwolenie:  

 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu 

oraz piwa, 

 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 

18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

 175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu. 

Opłata wnoszona jest na rachunek/ w kasie Urzędu Gminy Skrzyszów. 

Kasa czynna: poniedziałek 9:00 do 13:15 i 14:00 do 16:45 

                        wtorek – piątek 7:30 do 13:15 i 14 do 15:15 

 

Tryb odwoławczy: 

1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta   Gminy 

Skrzyszów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Wójta Gminy 

Skrzyszów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. 

U. z 2012, poz. 1356 ze zm.). 

2. Uchwała Nr IV/32/03 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zasad usytuowania 



 

 

 

 

 

 

na terenie gminy Skrzyszów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona Uchwałą 

Nr VIII/81/03 Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 27 października 2003r. oraz Uchwałą Nr XIX/194/05 

Rady Gminy w Skrzyszowie z dnia 31 stycznia  2005r. 

3. Uchwała nr XII/138/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia 

zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Skrzyszów. 

Uwagi:  

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały 

Rady Gminy Skrzyszów i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA 

Opracował: Inspektor ds. ewidencji 

działalności gospodarczej 

i podatku od środków 

transportowych 

 

Halina Szponder 06.05.2013 

Sprawdził: Sekretarz Gminy Cecylia Andrusiewicz 10.05.2013 

Osoba odpowiedzialna  

za aktualizację: 

Inspektor ds. ewidencji 

działalności gospodarczej 

i podatku od środków 

transportowych 

Halina Szponder  

          - 

Zatwierdził: Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior 15.05.2013 

UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 


