
Karta usługi Nr 27(1)/RSO 

 
WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ 

NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 

64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 

X osobiście X przez pełnomocnika X listownie  fax X elektronicznie 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 

Zezwolenie jednorazowe (na okres 1 – 2 dni) wydawane jest wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym stałe 

zezwolenie sprzedaż oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w 
czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych mogą być wydawane na okres do dwóch lat 

III. Opis usługi: 

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy 

Międzychód.  

Usługa polega na wydaniu decyzji administracyjnej (w ciągu miesiąca od złożenia wniosku) na wydawanie 
jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowychzawierających: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu (oraz na piwo) 
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu  (z wyjątkiem piwa) 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu 

zarówno do spożycia w miejscu sprzedaży i poza tym miejscem 

Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.  

IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2) Zgoda organizatora imprezy; 

3) Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

1) Opłata zależy od rodzaju alkoholu i wynosi: 

1) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa; 
2) 43,75 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa); 
3) 175 zł za sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%. 
Opłata za jednorazowe zezwolenia jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia. 

2) 17,00 zł jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, gdy pełnomocnictwo takie podlega opłacie. 
W przypadku działania przez pełnomocnika – pełnomocnictwo jest zwolnione z opłaty skarbowej gdy 
udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. 

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 

Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych 

Referat/komórka odrębna:  Referat Spraw Obywatelskich (RSO) 

pokój:  200 (II piętro) bud. B telefon bezpośredni 95 748 8139 

adres e-mail: ewidencjadzialalnosci@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy: 

Za pośrednictwem Burmistrza Międzychodu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 

14 dni od daty otrzymania zezwolenia. 

Odwołanie przesyła się na adres: Burmistrz Międzychodu, Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie,  

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi: 

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 



2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 

4. Uchwała LVI/540/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie 
gminy Międzychód. 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe  
w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w 
miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania, podlega karze grzywny. 
Usiłowanie wykroczenia jest karalne. 
W razie popełnienia wykroczenia określonego można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były 
własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w 
danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do 
popełnienia wykroczenia. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 

1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; 

2) Wzór pełnomocnictwa. 

Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 

związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 

być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich. 

 

 

 


