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Karta Usług Nr 4 
 
 

Nazwa usługi:  Wydanie decyzji na sprzedaż  i podawanie alkoholu. 
 
Podstawa prawna:    - Art. 18 ust.1, 2, 3 pkt.1 i ust. 3a. ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 
października 1982 r. (tekst jednolity, Dz.U. z 2007r. Nr 
70, poz.473 ze zm.). 
- Art. 104 par. 1 Kodeku postępowania administracyjnego 
( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 ze zm.).  
- Uchwała Nr I/1/97 Rady Gminy Sulików z dnia 
01.02.1997  r.  w sprawie ustalenia liczby punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania 
wszystkich rodzajów napojów alkoholowych. 
 

Miejsce złożenia dokumentów: Biuro Obsługi Klienta. 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności 

gospodarczej, pokój 201, tel. 75 77 87 609. 
 
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu/poza miejscem sprzedaży.  

   
Opłaty:  Zwolnione z opłaty skarbowej. 
 
Termin załatwienia sprawy: Do 30 dni od wpłynięcia wniosku. 
 
Tryb odwoławczy: Wnioskodawcy przysługuje odwołanie 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej 
Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików 
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
Informacje dodatkowe: - Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje 

się oddzielnie na następujące rodzaje napojów : 
    a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo 
    b) powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu (z    
         wyjątkiem piwa) 
    c) powyżej 18% zawartości alkoholu. 
- Pracownik merytoryczny sprawdza kompletność 
wniosku stosownie do wymagań określonych w art. 18 
ust.5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 



- Ocenę zgodności z limitem punktów dokonuje się dla 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 
4,5% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa). 
- Jeżeli z wnioskiem wystąpiła osoba, której cofnięto 
zezwolenie, a nie upłynęły jeszcze 3 lata od wydania 
decyzji cofającej zezwolenie lub została wydana decyzja 
wygaszająca zezwolenie, a nie upłynęło jeszcze 6 
miesięcy od dnia wydania decyzji wygaszającej to mimo 
zgodności z limitem punktów wydaje się decyzję 
odmowną.  
- Do wszystkich zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych mają zastosowanie określone uchwała Rady 
Gminy zasady dotyczące usytuowania miejsc sprzedaży . 
W tym zakresie GKRPA wydaje w formie postanowienia 
opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwała 
Rady Gminy.  
- W wyniku negatywnego przeglądu, zapiski, poprawki, 
uwagi przechowuje się do czasu przygotowania 
poprawnego projektu decyzji. 
- W przypadkach skomplikowanych pracownik 
merytoryczny korzysta z porad Radcy Prawnego. 
- Wydanie decyzji – zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych następuje po uiszczeniu przez 
wnioskodawcę opłaty za korzystanie z zezwolenia  na 
sprzedaż napojów alkoholowych, której wysokość określa 
art.11¹ ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nie dotyczy to osób, 
które mają wydaną decyzję odmowną.   

 
Formularze: Wniosek. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


