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Sprawa 
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych 
 

Podstawa Prawna 

Art. 18
1
 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r., poz. 1286 ze zm.)  

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 10 

Jednostka odpowiedzialna 
Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy  i działalności gospodarczej 

Tel.: 784 335 918 lub 957680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych na terenie Gminy Bierzwnik. 

 

Załączniki:  

 zgoda organizatora imprezy; 

 kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem 

uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń 

wydanych przez Gminę Bierzwnik).  

Opłaty 

1. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne 

rodzaje zezwoleń. Opłata roczna wynosi:  

 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% 

alkoholu oraz piwa, 

 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 

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

 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 

Opłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Bierzwnik lub na rachunek: 

Gmina Bierzwnik 

GBS Barlinek O/Bierzwnik 

86 8355 0009 0019 3584 2000 0006 

Termin załatwienia sprawy Do 30 dni  

Tryb odwoławczy 

1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia.   

Uwagi 

1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają 

stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenia wydawane są na okres 2 dni. 

2. Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez 

wnioskodawcę lub pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty 

za wydanie zezwolenia. 

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

Dokumenty do pobrania 
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów 

alkoholowych 

 

  


