
Urząd Gminy Nowy Żmigród

ul. Mickiewicza 2, 38-230 Nowy Żmigród,  tel.  /0 - 13/ 441 56 05, fax.  /0 - 13/ 441 56 05

e-mail: ugnz@pro.onet.pl,     www.nowyzmigrod.eu
Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek,wtorek,czwartek   730 – 1530

środa  730    -  1700   , piątek 730 -  1400

WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWĄ
SPRZEDAŻ  NAPOJÓW  ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna
 Ustawa  z dnia  26 października  1982 r o wychowaniu w trzeźwości  i 

przeciwdziałaniu  alkoholizmowi   (Dz.U.  z  2007  r  Nr  70,  poz.  473  ze 
zmianami)

Sposób załatwienia 
sprawy 

   Wydanie  (decyzji)  zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów  alkoholowych

Wymagane 
dokumenty

Pisemny  wniosek złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę  Ochotniczej Straży Pożarnej.
Załącznik -  kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 
dowodem uiszczenia opłaty na dany okres  ( nie dotyczy zezwoleń wydanych 
przez Wójta Gminy Nowy Żmigród ) .

Opłaty 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.
Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem 
zezwolenia, w  wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na 
Nr konta: 06105014581000002221494004 Bank Śląski Oddział w Jaśle 

Termin załatwienia 
sprawy  

Miesiąc od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnie skomplikowanych do 
2 m-cy od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie – zażalenie w ciągu 
7 dni od otrzymania  postanowienia (Opinii Komisji), odwołanie w ciągu 14 dni  od dnia 
otrzymania  decyzji.

Komórka 
odpowiedzialna 

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy

II piętro pok.nr 21 tel. 13 441 56 05  wew. 14
 Zuzanna Kostrząb  - Kierownik Referatu 

Inne informacje 
Zezwolenia  wydawane są na okres  do 2 dni, oddzielnie  na  następujące 
rodzaje :do 4.5 % zawartości alkoholu oraz piwo, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości 
(z wyjątkiem piwa),powyżej 18 %  zawartości alkoholu .

Opracował:           Zuzanna Kostrząb           -     16.07.2012 r
Sprawdził:            Czesława  Żarnowska
Zatwierdził :         Krzysztof Augustyn   
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