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K A R T A    U S Ł U G      N R   ORG/03 
  
 

 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA (ORG) 

 

 
 

Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
 

Odpowiedzialny za daną usługę: Urszula Woźniak   - inspektor 

                                                     Joanna Pałuba -  podinspektor     

Składanie dokumentów:  Punkt Obsługi Interesanta - budynek C 

Nr telefonu:    (22) 758-30-61,62  wew.200 

Godz. pracy:   poniedziałek 8
00

-18
00   

wtorek-czwartek 8
00

-16
00   

piątek 8
00

-15
00

 

 

 

Wymagane dokumenty i wnioski: 

1.  Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia (wniosek dostępny w Punkcie Obsługi 

Interesanta i na stronie internetowej www.milanowek.pl ), 

2. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca spełnienie 

    warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  

    sprzedaży napojów alkoholowych, 

4. Pisemna zgoda właściciela budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w 

    budynku mieszkalnym,  

Opłaty: 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 

wnoszą opłatę w wysokości: 

a) 525, - zł.     za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% 

                       alkoholu oraz piwo, 

b) 525, - zł.     za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% 

                       do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

c) 2 100, - zł.  za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających 

                       powyżej 18% alkoholu. 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości 

uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim. 

 

Opłatę wnosi się do kasy lub na rachunek Urzędu przed wydaniem zezwolenia: 

95 1020 1026 0000 1002 0263 4905  

Kasa czynna: poniedziałek 10
00

-17
00   

wtorek-czwartek 9
00

-15
00   

piątek 9
00

-14
00 

                      (przerwa 12
00

 - 12
30

) 

 
 

Termin realizacji sprawy: Do 30 dni od daty złożenia wniosku    

 

Tryb odwoławczy: 

1. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, w terminie 

14 dni od dnia doręczenia zezwolenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka. 

2. Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 



do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, za 

pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka. 

Odbiór dokumentu: Punkt Obsługi Interesanta 
 

 

Podstawa prawna:  

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 23)   

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. 

zm.) 

4. Uchwała Nr 145 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 czerwca 1993 r. – w sprawie zasad 

usytuowania na terenie Miasta Milanówka miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 

5. Uchwała Nr 364/XXXII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży, 

6. Uchwała Nr 407/XXXV/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 

poza miejscem sprzedaży.         
Uwaga:     Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracowała:              Urszula Woźniak  –  Inspektor  w Referacie Organizacyjnym             data   09.05.2016 

Sprawdził:                  Michał Piwek – p.o kierownika Referatu Organizacyjnego                              data   09.05.2016 

Zatwierdził:             Maciej Jastrzębski  - Sekretarz Miasta                                                 data   09.05.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


