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ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 Wydział Finansowy, pokój nr 38. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 Uchwała Rady Miasta Garwolina Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie 
zmiany uchwały nr LXIV/350/2018 Rady Miasta Garwolina z dnia 6 września 2018r. w 
sprawie ustalenia na terenie Miasta Garwolina maksymalnej liczny zezwoleń na 
sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w 
miejscach publicznych. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  (Dz.U. z 2018r.  poz. 2137 z późn.zm.). 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 wniosek przedsiębiorcy (wg. wzorów w załączeniu), 

 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 2006r.                                       
o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

IV. OPŁATY  

 Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 
zezwoleniem jednorazowo lub w trzech równych ratach w terminach do dnia                           
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 

 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% 
oraz na piwo - 525,00 złotych (proporcjonalnie do dni ważności zezwolenia w 
ciągu roku kalendarzowego), 

 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% 
do 18% (z wyjątkiem piwa) - 525,00 złotych (proporcjonalnie do dni ważności 
zezwolenia w ciągu roku kalendarzowego), 

 za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 
18% - 2.100,00 złotych (proporcjonalnie do dni ważności zezwolenia w ciągu roku 
kalendarzowego), 

 w roku nabycia zezwolenia opłatę wnosi się na rachunek gminy jednorazowo przed 
wydaniem zezwolenia. 
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 Niezwłocznie, do 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Garwolina - w ciągu 7 dni od dnia odbioru przez wnioskodawcę postanowienia 
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta 
Garwolina - w ciągu 14 dni od dnia odbioru przez wnioskodawcę decyzji Burmistrza 
Miasta Garwolina. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Przedsiębiorcy, ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i 
podawanie napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia następujących 
dokumentów:  

 wniosek o wydanie zezwolenia,  

 tytuł prawny do zajmowanego lokalu (terenu), jeżeli nie stanowi on własności 
przedsiębiorcy zgoda organizatora imprezy, 

 kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy 
zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Garwolina) 

 dowód uiszczenia opłaty,  

 Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi: 

 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz 
piwa, 

 43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu od 4,5% do 
18% z wyjątkiem piwa, 

 175,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% 

 


