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w sprawie: 

Wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
(druk do pobrania poniżej lub w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Byczynie – parter). 
Wniosek należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami:  

- kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wraz z aktualną opłatą 
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku,  
gdy zezwolenie nie zostało wydane przez Burmistrza Byczyny. 
 
 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 
 

 

Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 
zezwoleń: 

- 43,75 zł za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% 
zawartości alkoholu oraz piwo, 
- 43,75 zł za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% 

 do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  
- 175,00 zł za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.  
 
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać w kasie  
tut. Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie: 
Bank Spółdzielczy Namysłów O/Byczyna 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003.  
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do składanych dokumentów. 
 

3. Referat odpowiedzialny za załatwienie sprawy  
   

 Referat Organizacyjny i Oświaty, Pokój nr 4 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy 
 
 

W związku ze złożoną procedurą wydawania zezwoleń, m.in. uzyskanie pozytywnej opinii 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wnioski należy składać  
z miesięcznym wyprzedzeniem. 

 
 



5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Osobiście lub przez pełnomocnika, za okazaniem dowodu wpłaty opłaty skarbowej  
za udzielenie pełnomocnictwa. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (j.t. Dz. U. Z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). 

2.  Uchwała Nr VIII/69/03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie 
ustalenia dla terenu gminy Byczyna liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia  
w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz określenie zasad usytuowania  
na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.). 

4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827). 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 
 

O wydanie jednorazowego zezwolenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej. 
Zezwolenie wydawane jest na okres do dwóch dni. 
 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu,  
które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Byczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 

 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

Wniosek do pobrania w załączniku lub w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Byczynie – parter. 

DODATKOWE UWAGI: 

Sprawę można załatwić w pokoju nr 4 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: Dorota Migoń 

Kontakt: kancelaria@byczyna.pl, 77/ 413-42-16 wew. 11 

 
Godziny urzędowania 

Urzędu Miejskiego w Byczynie: 
 

Poniedziałek 
godz. 7.30 – 16.00 

 
Wtorek-Czwartek 
godz. 7.30 - 15.30 

 
Piątek  

godz. 7.30 – 15.00 
 
 

Opracowała: Dorota Migoń  Zatwierdził: Marcin Czech 

 


