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KARTA USŁUG 
Numer karty: 

 

 

JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 

PLACÓWKACH DETALICZNYCH I GASTRONOMICZNYCH 

Podstawa prawna: 
Art. 18, 18 

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

alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz, 487) 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie zezwolenia  oraz następujące załączniki: 

 kserokopię aktualnego (stałego) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

kserokopia dowodu opłaty za korzystanie z zezwoleń w bierzacym roku ( nie dotyczy 

przedsiębiorców posiadających stałe zezwolenia wydane przez  Burmistrza Gminy 

Morawica) 

 zgoda organizatora na sprzedaż napojów alkoholowych 

 Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika  

Opłaty: 

 Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych 

można uiścić w kasie Urzędu lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Urzędu : BS 

Kielce o/Morawica 50849300040070020001850001 

 Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne 

rodzaje zezwoleń 

 Miejsce załatwienia 

sprawy: 

Punkt Obsługi Klienta 

 budynek MiG – parter 

 tel. (41) 311-46-91 do 93  

 e-mail: gmina@morawica.pl; b.wojcik@morawica.pl 

      godziny urzędowania: poniedziałek 9.00 – 17.00 

                                          wtorek - piątek 7.30 – 15.30 

Termin składania 

dokumentów: 
Wnioski należy składać około 20 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności handlowej 

Termin rozpatrzenia 

sprawy: 

Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia 

wpływu uzupełnionego wniosku. 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Gminy Morawica w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

decyzji.  

Uwagi i dodatkowe 

informacje: 

O terminie odbioru zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  wnioskodawca 

zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. 

Formularze wniosków i 

druki do pobrania: 

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na  sprzydaż napojów alkoholowych 
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