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Strona 1  

WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOW Ą SPRZEDAŻ NAPOJÓW 
ALKOHOLOWYCH 

Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. r. 2016 r. poz.487  z późn zm.), 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie (decyzji) zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na 
okres do 2 dni 

Wymagane  
dokumenty  

Pisemny wniosek złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 

Opłaty  

za zezwolenie - opłata wnoszona do kasy Urzędu Miejskiego w wysokości 
odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 
 
17 zł - za pełnomocnictwo. 
5 zł - za poświadczenie zgodności kopii zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych, od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Termin załatwienia 
sprawy   

W terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za 
pośrednictwem Burmistrza MiG Kańczuga w terminie 14 dni od daty otrzymania 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

Komórka  
odpowiedzialna  

Samodzielne stanowisko d/s działalności gospodarczej, spraw społecznych promocji  
Miasta i Gminy ochrony zdrowia oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Urszula Lech-Inglot 
pok. Nr 2 tel. 642 31 42  wew. 20,  
(II piętro pokój nr 32) 
 

Inne informacje  

 
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 zawierających 
powyżej 18% alkoholu. 
 
 

Opracował: Urszula Lech-Inglot – Inspektor – 29.06.2016 r. 
Sprawdził: Teresa Argasińska – Sekretarz Miasta i Gminy – 29.06.2016 
Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga – 29.06.2016 r. 

 
 
 
 
 
 


