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Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania 

w Referacie Działalności Gospodarczej, pok. nr 104 lub na stronie www.nadarzyn.pl).  

 

Opłaty  
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek 

gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 

zezwoleń. (na podst. art. 181 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., 1119 ze zm.). 

 

Opłaty należy dokonać na konto Gminy Nadarzyn dostępne na stronie www.nadarzyn.pl lub w 

kasie Urzędu, czynnej w:  

poniedziałek w godz. 9.00 - 18.00,  

wtorek i czwartek w godz. 10.00 - 15.00, 

środa w godz. 8.00 - 15.00,  

piątek w godz. 8.00 - 14.00  

 

Termin załatwienia sprawy: 
niezwłocznie, zgodnie z K.p.a. 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,  

Kancelaria, pok. nr 100, czynnej w: 

poniedziałek w godz. 9.00 - 18.00,  

wtorek, środa, czwartek  w godz. 8.00 - 16.00, 

piątek w godz. 8.00 - 15.00. 

 

Jednostka odpowiedzialna: 
Referat Działalności Gospodarczej,  pok. nr 104 w godzinach pracy urzędu, 

tel. 22/ 739 73 44, 22 /729 81 85 wew. 295, 299. 

 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Warszawie,  za pośrednictwem Wójta  Gminy Nadarzyn w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 

 

Informacje dodatkowe: 
Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez 

mogą być wydawane  przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje 

napojów alkoholowych: 

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu 

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu. 

 

 

http://www.nadarzyn.pl/
http://www.nadarzyn.pl/


Podstawa prawna: 

 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz.1119 ze zm.), 

 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2000 ze zm.), 

 

3. Uchwała Nr LVI.695.2022 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 maja 2022 r. 
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