
 KARTA  USŁUGI OR.III - 11 

 

Urząd Gminy Kwidzyn 
ul. Grudziądzka 30 
82-500 Kwidzyn 

Dni i godziny urzędowania: 

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00 - 15.00, 

środa 7.00 - 16.00, piątek 7.00 – 14.00. 

tel.: (+48) 55 261 41 51 
fax. 55 279 23 06 
e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl 

 

 
Wersja Nr 02 

 

 

Data zatwierdzenia: 

 
30.11.2020 r. 

 

Rodzaj usługi: 
 

 
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność 

polega na dostarczaniu żywności na imprezy 
zamknięte organizowane w czasie i miejscu 

wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą        
z nim umowę 

Podstawa prawna: 

 

1. Art. 181 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn zm.), 

2. Uchwała Nr VIII/40/19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia               

25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Kwidzyn (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 2019 r. poz. 2613).    

 

Wymagane 
dokumenty: 

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na 

dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane        

w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu            

o zawartą z nim umowę.  

 

Opłaty: 

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń: 

1. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwa – 525,00 zł, 

2. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525,00 zł, 

3. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości 

alkoholu – 2100,00 zł 

Opłaty naliczane proporcjonalnie do okresu ważności zezwoleń  

w roku ich wydania i wnoszone na rachunek gminy przed 

wydaniem zezwoleń. 

 

Termin załatwienia 

sprawy: 
W terminie 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku. 

Miejsce złożenia 
dokumentów: 

 

Urząd Gminy Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30  

Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1 (parter) 

tel. 55 261 41 51 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl


Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 

pokój nr 3 (parter) 

tel. 55 261 41 61 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Agnieszka Budakowska – Inspektor ds. dowodów osobistych  

i ewidencji działalności gospodarczej 

Sposób 
załatwienia 

sprawy: 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (decyzja 

administracyjna). 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych składa się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy 

Kwidzyn, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Dodatkowe 
informacje: 

Wniosek o wydanie zezwolenia składa się do organu gminy 

właściwego ze względu na lokalizację miejsc organizowania 

imprez zamkniętych. 

Wniosek o wydanie zezwolenia musi zawierać: 

 1) oznaczenie rodzaju zezwolenia; 

 2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku 

ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres 

zamieszkania; 

 3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz 

numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

 4) przedmiot działalności gospodarczej; 

 5) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu 

dystrybucyjnego). 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się 

na okres do 2 lata. 

 

 
* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 


