
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

Karta usługi 

 

Numer karty usługi: AA.0143.1.2018 

Data utworzenia: 14 listopada 2018 r. 

Nazwa usługi: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

zawartości alkoholu oraz piwa, od 4,5% do 18% zawartości 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18% zawartości 

alkoholu do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży 

Wydział/komórka 

odpowiedzialna: 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Grodkowie ul. Warszawska 29,  

pok. nr 32, tel. 77 40 40 349, aa@grodkow.pl  

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137), 

2) Uchwała nr XXXVIII/354/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 

kwietnia 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Grodków 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1341) 

3) Uchwała nr XXXIX/371/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 

czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu 

spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie 

Gminy Grodków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1790), 

4) Uchwała nr XXXIX/372/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 

czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Grodków,(Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego poz. 1791), 

5) Uchwała nr XLI/383/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 lipca 

2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Grodków miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego poz. 2214). 

Wymagane dokumenty: 1) wniosek wraz z kompletem załączników, wymienionych 

szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do 

wglądu) 

2) pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu 

wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 

Wysokość opłaty skarbowej: 1) wniosek wolny od opłaty skarbowej, 

2) 17 zł za ustanowienie pełnomocnika, 

Forma płatności: Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu 

przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie  

Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248 

 

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zlokalizowanej 

w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 11  

Wysokość opłaty 

administracyjnej: 

Nie dotyczy. 

Forma płatności: Nie dotyczy 

Inne opłaty: Opłatę za zezwolenie wnosi się przed jego wydaniem. 

Opłata podstawowa roczna za zezwolenie: 

1) na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa – 525,00 zł, 

2) na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5% do 18% alkoholu za 

wyjątkiem piwa – 525,00 zł, 

mailto:aa@grodkow.pl


3) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% - 

2100,00 zł. 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje 

się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 

Forma płatności: Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu 

przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie  

Bank PKO BP nr konta: 301020 3668 0000 5202 0015 7248 

 

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie zlokalizowanej 

w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 11. 

Termin załatwienia sprawy: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w ciągu 

miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Grodkowie 

ul. Warszawska 29, Biuro Obsługi Klienta – pok. nr 10. 

Tryb odwoławczy: 1) Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w 

Opolu, w terminie 14 dni od  jej doręczenia, za pośrednictwem 

Burmistrza Grodkowa. 

2) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi 

administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  

Dodatkowe informacje: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwa, od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 

piwa) oraz powyżej 18% zawartości alkoholu do spożycia w miejscu 

oraz poza miejscem sprzedaży wydawane są na okres do 10 lat. 

Załączniki do pobrania: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
       (Imię i nazwisko, data)                           (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data) 
 

 

  Barbara Knap, 14.11.2018    Andrzej Romian, 20.11.2018    Andrzej Romian, 20.11.2018 

http://grodkow.pl/deklaracje/aa_2018/wn_o_wyd_zezwol_na_sprzed_alkoholu.docx

