
              

ZASADY WYDAWANIA JEDNORAZOWYCH  ZEZWOLEŃ  NA SPRZEDAZ NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH  

o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa 
 

USTALA SIĘ OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

DO DNIA   26 lipca 2019 r. 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa są zobowiązani do złożenia  

w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą wniosku (załącznik nr 1a), do którego  należy 

dołączyć: 

• kopię zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa 

 w stałym punkcie sprzedaży  wraz z dowodem uiszczenia opłaty za korzystanie                  

z w/w  zezwolenia (oryginał do wglądu).  

• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku ubiegania się o wydanie 

jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć 

zgodę właściciela nieruchomości na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

 Uwaga  

powyższe dotyczy również przedsiębiorców prowadzących działalność cateringową. 

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 

dwóch dni po spełnieniu wymogów określonych w uchwale Rady Miasta Kostrzyna nad 

Odra z dnia 15 maja 2014 nr XL/313/14 oraz ustawy z dnia 26 października1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi .   

Za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości 

alkoholu oraz piwa pobierana jest opłata w wysokości 43,75 zł. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1a 

 

BURMISTRZ MIASTA                Kostrzyn nad Odrą ........................................ 

KOSTRZYN NAD ODRĄ 

 

WNIOSEK 

o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

       

1. Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa: 

 .................................................................................................................................................................... 

2. Siedziba i adres przedsiębiorcy / przedsiębiorstwa: .....................................................…… 

........................................................................................................................................................ 

* wpisać adres zamieszkania, o ile miejsce jest tożsame z miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

3. Informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub nr w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 

 – zaznaczyć odpowiedni 

□ – CEIDG     □ – KRS nr ............................................... 

4.  NIP ......................................................................... tel. kontaktowy: ......................................... 

5. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona będzie z przeznaczeniem” 

• Do spożycia w miejscu sprzedaży 

• Do spożycia poza miejscem sprzedaży 
 

6. Oznaczenie rodzaju zezwolenia: 

1. ,,A’’ – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa 
2. ,,B’’ – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
3. ,,C’’ – powyżej 18 % zawartości alkoholu 

 

7. Przedmiot działalności gospodarczej wg PKD 2007 w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych: 

.................................................................................................................................................................... 

8. Oznaczenie imprezy podczas której planowana jest sprzedaż (nazwa i miejsce imprezy): 

.................................................................................................................................................................... 

9. Sprzedaż napojów alkoholowych prowadzona będzie w dniach (do dwóch dni): 

................................................................................................................................................................... 



10. Oświadczenie, że w/w impreza: 

□ – podlega 

□ – nie podlega 

ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 

 

 

 Podając poniższe dane jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, wynikające z art. 233 § 1 kodeksu karnego -,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w 

postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaję nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3’’. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

.................................................................................... 

               data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ: 

1. Pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu (obiektu, na którym ma być zlokalizowany punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych, 

2. Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych 
3. Kopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem uiszczenia opłaty za 

wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą). 
 

 

 

 

 
 


