
 KARTA  USŁUGI OR.III - 9 

 

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: 
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Rodzaj usługi: 
 

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży 

Podstawa prawna: 

1. Art. 18 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: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy           

do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów 

alkoholowych, 

3. Decyzja 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, z późn. zm.), 

4. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 

budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany                  

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 

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; 

naliczane są 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. 

mailto:urzad@gminakwidzyn.pl


Miejsce złożenia 
dokumentów: 

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

Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1(parter) 

tel. 55 261 41 51 

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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (postanowienie)           

o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży uchwałą rady gminy. 

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 punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

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 sprzedaży; 

6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu 

dystrybucyjnego). 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wydaje się na 

czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata. 

Organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych w przypadku: 

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży 

napojów alkoholowych, a w szczególności: 

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom 

nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  z naruszeniem 

zakazu sprzedaży w miejscach i czasie masowych 

zgromadzeń oraz zakazu sprzedaży w środkach i obiektach 

komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów 

restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza 

się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych 

do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa; 

2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży 

napojów alkoholowych; 



3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie             

6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, 

zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą 

napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy 

prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do 

ochrony porządku publicznego; 

4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych 

pochodzących z nielegalnych źródeł; 

5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  

w punkcie sprzedaży w roku poprzednim; 

6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną 

albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia 

działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić  

z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po 

upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa 

w przypadku: 

1) likwidacji punktu sprzedaży; 

2) upływu terminu ważności zezwolenia; 

3) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 

4) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 

5) niedopełnienia w terminach obowiązku: 

a) złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 

rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 

roku poprzednim, 

b) dokonania opłaty w wysokości określonej w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa  

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku 

złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od 

dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia (31 stycznia) nie 

złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa  

z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku 

dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 

ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia 

upływu terminu do dokonania czynności określonej w pkt 5 lit. b 

nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, 



powiększonej o 30% tej opłaty. 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn 

określonych w pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie 

nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

 
 
* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 

 

 


