
 jeżeli działalność jest prowadzona w ramach Spółki Cywilnej należy podać dane wszystkich  

wspólników 

 Wniosek dot. wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
nie wypełniać 

7340........................20….. 
SOP-VII 

Bielsko-Biała, dnia ................................. 
................................................................ 

................................................................ 
imię i nazwisko * 

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

................................................................ 
adres do doręczeń * 

................................................................ 
telefon kontaktowy 

................................................................ 
adres poczty elektronicznej 

................................................................ 
numer KRS (o ile przedsiębiorca taki posiada) oraz NIP    * 
 

  
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta 
Bielska-Białej 

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

i Przedsiębiorczości 

Proszę o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
(należy zaznaczyć tylko jedno pole) 

  w miejscu  

  poza miejscem  

sprzedaży, na następujące rodzaje napojów alkoholowych:  

  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,  

  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),  

  powyżej 18% zawartości alkoholu 

dla (podać pełne oznaczenie przedsiębiorcy, siedzibę i adres)  

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

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

pełnomocnik (podać w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania )   

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

przedmiot działalności gospodarczej:  

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

w czasie trwania imprezy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejsce sprzedaży .......................................................................................................................................................................... 

w dniach (tylko do 2 dni) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ........................................................................... 

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

............................................................. 
podpis 

Do wniosku należy dołączyć:  
1. stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 
2. oświadczenie – treść na odwrocie wniosku   



Art.233 §1 KK 

„Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym 

na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. 

Uchwała Nr XLII/831/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 czerwca 2018r. (ogłoszona w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 28 czerwca 2018r. poz 4118) 

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) 

Rada Miejska 

postanawia 

§ 1. Ustalić następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta 

Bielska-Białej: 

1) Miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30m, 

licząc po najkrótszej drodze dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży, do ogólnodostępnego 

wejścia do: 

a) placówek zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych, 

b) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

c) placówek opiekuńczo-wychowawczych całodobowej opieki, 

d) żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół (za wyjątkiem szkół wyższych i szkół dla dorosłych), 

e) budynków kultu religijnego, 

f) ośrodków przeciwdziałania problemom alkoholowym. 

2) Przez najkrótszą drogę dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do ogólnodostępnego wejścia  

do obiektu chronionego, wymienionego w § 1 pkt 1 lit. od a do f, rozumie się dojście po terenie dopuszczonym  

dla ruchu pieszego, zgodnie z postanowieniami przyjętymi w ustawie Prawo o ruchu drogowym. 

3) W przypadku, gdy obiekty chronione, wymienione w § 1 pkt 1 lit. od a do f znajdują się na terenie ogrodzonym, przez 

ogólnodostępne wejście należy rozumieć najbliższe ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu tego terenu.  

§ 2. Przy punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, mogą być 

organizowane ogródki gastronomiczne stanowiące ich integralną część. 

1) Przez ogródek gastronomiczny rozumie się wyznaczone miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

znajdujące się poza lokalem stanowiącym punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  

w miejscu sprzedaży, którego jest integralną częścią.  

2) Ogródek gastronomiczny winien być zlokalizowany w odległości nie większej niż 30m od punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, którego jest integralną częścią, licząc  

po najkrótszej drodze dojścia od ogólnodostępnego wejścia do punktu sprzedaży do ogródka w rozumieniu § 1 pkt 2 

uchwały i z zastosowaniem zasad usytuowania określonych w § 1 pkt 1. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XX/550/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie 

zasad usytuowania na terenie miasta Bielska-Białej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jarosław Klimaszewski 

Oświadczenie 

Stosownie do art.75 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego po zapoznaniu się  

z odpowiedzialnością za fałszywe zeznania określoną w art.233 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny  

w związku z wnioskiem o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

(treść wniosku na odwrocie)  

będąc stroną tego postępowania, na swój wniosek oświadczam, że:  

zapoznałem się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XLII/831/2018 z dnia 19.06.2018r.  

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

miasta Bielska-Białej i zobowiązuję się do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie 

sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę miasta.  

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

       podpis składającego oświadczenie  


