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ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY. 
 

Podstawa prawna  

 Ustawa  z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu   alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.); 

 Uchwała Nr VII/48/03 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 25 czerwca 2003 r.  
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Hyżne liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży; 

 Uchwała Nr VII/49/03  Rady Gminy Hyżne z dnia 25.06.2003 r. w sprawie 
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hyżne miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych i Uchwała Nr XXXI/244/09 z dnia 29 grudnia 
2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach usytuowania na terenie 
Gminy Hyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).  

 

Komórka 
odpowiedzialna 

Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 2) a sprawę prowadzi 
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Wójta oraz Ewidencji Działalności 
Gospodarczej, III piętro, pokój nr 10, tel. 17 2304567. 

Sposób załatwienia 
sprawy 

 
Po analizie formalnej wniosku Wójt Gminy Hyżne występuje do Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem o wydanie opinii co do 
zgodności punktu sprzedaży napojów alkoholowych z: 

 Uchwałą Nr VII/49/03 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 25 czerwca 2003 r.   
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hyżne miejsc 
sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych i Uchwałą Nr XXXI/244/09 z dnia 
29 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach usytuowania na 
terenie Gminy Hyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych; 

 Uchwałą Nr VII/48/03 Rady Gminy w Hyżnem z dnia 25 czerwca 2003 r.  
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Hyżne liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu 
sprzedaży.  

 
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójt wydaje decyzję administracyjną.  
 

Wymagane 
dokumenty 
 

 
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia 

w miejscu lub poza miejscem spożycia.  
2) Załączniki do wniosku: 

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

 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 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. 
zm.). 
 
 

mailto:rada@hyzne.pl
https://sip.lex.pl/#/dokument/17302608?cm=DOCUMENT#art%2865%29ust%281%29pkt%282%29


Formularz do 
pobrania 

 
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia  
w miejscu lub poza miejscem spożycia 
 

Opłaty 
 

 
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na 
rachunek gminy przed wydaniem zezwoleń, w wysokości: 

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 

 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa); 

 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 
Opłata, o której mowa dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność 
gospodarczą w tym zakresie. 
 
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, 
są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia  
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie 
sprzedaży w roku poprzednim. 
 
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 
w którym roczna wartość sprzedaży napojów w roku poprzednim przekroczyła: 

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 
wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów  
w roku poprzednim; 

 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) – wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości 
sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – 
wnoszą opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów  
w roku poprzednim. 

 
Powyższe opłaty mogą być dokonywane w kasie tut. urzędu lub na konto:  
17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 BS Błażowa O/Hyżne 
 

 
Czas załatwienia 
sprawy 
 

do 30 dni 

Tryb odwoławczy 

 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. 
 

Inne informacje 
 

 

 Zezwolenia jednorazowe wydaje się przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych.  

 Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.  

 Opłatę za jednorazowe zezwolenia należy wnieść przed wydaniem zezwolenia. 

 W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia. 

 

 

 
Opracował:  
 
Magdalena Buda 
Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i 
Wójta oraz Ewidencji Działalności 
Gospodarczej 
Dnia 05.06.2017 r. 

 
Sprawdził: 
 
Krzysztof Wiśniewski 
Sekretarz Gminy Hyżne. 
Dnia 05.06.2017 r. 

 
Zatwierdził: 
 
Krystyna Wojtyło 
Wójt Gminy Hyżne 
Dnia 05.06.2017 r. 
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