
 

KARTA USŁUGI 
OR.I./05 

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

Edycja: 20 

Strona: 1/2 

Nazwa usługi ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

Odpowiedzialny 
za daną usługę 

Emilia Jędrzejczyk – Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji 
Marlena Komorowska – Inspektor 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy 
Nr telefonu, e-mail 

• Sala Obsługi Mieszkańców (parter) – klatka A 
             Urząd Miejski, ul. Kościuszki 32A, 

• (22) 463-46-59 lub (22) 755-55-34 wew. 212, 213 

Godziny 
urzędowania 

poniedziałek,                  900-1800 

wtorek – czwartek           800-1600 

piątek                              800-1500 

Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia – wg wzoru 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (wypis z księgi 
wieczystej, umowa najmu) – oryginał do wglądu 

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 
budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku 
wielorodzinnym – oryginał do wglądu 

4. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu 
zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 
r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252). 

Wysokość opłaty 

Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, płatna w 
kasie Urzędu lub na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia wynosi: 

a. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 
b. 525 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% 

alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
c. 2.100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu 

 

Termin realizacji 
sprawy  

Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie 
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 
 

Podstawa prawna 
sprawy 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1000 z późn. zm.), 

4. Uchwała Nr 221/2019 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 
listopada 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych 
sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. 

 
 
 
 

Tryb odwoławczy 
sprawy 

 
• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni 

od doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska 
Mazowieckiego.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może 
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji 
publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o 
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 

https://sip.lex.pl/#/document/17302608?unitId=art(65)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT


 

postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
 

• Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w 
terminie 7 dni od doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego. 

Uwagi 

• Opłatę podstawową wnoszą przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność 
gospodarczą w tym zakresie oraz przedsiębiorcy, których roczna wartość 
sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła 
określonych wartości: 

a. 37.500 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 
piwa, 

b. 37.500 zł -  dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

c. 77.000 zł - dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu. 
• Pozostali przedsiębiorcy według zasad ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
• Złożony wniosek jest opiniowany przez: 

a. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
b. Straż Miejską w Grodzisku Mazowieckim 

 
Numer rachunku bankowego: 
Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264 
 

Wzory wniosków  
Wniosek dostępny na www.grodzisk.pl oraz w Sali Obsługi Mieszkańców 

Uwaga: aktualność karty jest sprawdzana nie rzadziej niż raz w roku 
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