
 

      Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres  

do 2 dni 

Kogo dotyczy Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych 

Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

Formularze/wnioski  

do pobrania 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych - pokój nr 1  

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 

Opłaty W wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 

zezwoleń niżej wymienionych: 

 525 zł do 4,5% alkoholu oraz piwa 

 525 zł powyżej 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) 

 2 100 zł powyżej 18% alkoholu 

Wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. 

Opłaty można dokonać: 

1) W kasie Urzędu Gminy Zawoja:  

poniedziałek- piątek od godz.7.00-12.00                        

lub 

2) Na konto bankowe BS Jordanów Oddział Zawoja:  

43 8799 0001 0020 0200 0101 0049 

Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 

Referat Organizacji i Spraw Społecznych 

Katarzyna Kudzia - pokój 1 

email : k.kudzia@zawoja.ug.pl  

Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 101 

Fax. (33) 8775-015 

Godziny pracy: poniedziałek- środa-czwartek 7.00-15.00,                         

wtorek-7.00-16.00 piątek 7.00 – 14.00 

Miejsce składania 

dokumentów 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Termin załatwienia sprawy Do 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów 

Podstawa prawna Art. 18
 
, ust. 1, 2,3, ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu  

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.). 

Tryb odwoławczy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie 30-048 ul. Lea 10 

Uwagi i dodatkowe 

informacje 

Uzyskanie pozytywnej opinii  gminnej komisji  ds. profilaktyki 

 i rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu 

sprzedaży z uchwałą Nr XLVII/479/2018 Rady Gminy Zawoja z dnia 

13.09.2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 

 

 

Urząd Gminy Zawoja 

 

   OS.0143.3.5.2021.BMZ 
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Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych na okres do 2 dni 

/karta usług/ 

 



Opracował: (imię i nazwisko) Katarzyna Kudzia data 13.12.2021 r. 

 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa data 13.12.2021 r. 


