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1. Nazwa sprawy  

Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

2. Miejsce załatwienia sprawy  

Urząd Miejski w Lipianach – Sekretariat - pokój nr 18 lub Biuro Obsługi Interesantów – 

pokój nr 6.  Poniedziałek-Piątek 7.00-15.00 

e-mail umig@lipiany.pl  

 

3. Podstawa prawna  

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

alkoholizmowi (Dz. U. z  2016 r. poz. 487 ze zm.).  

 

4. Wymagane dokumenty 

1) Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

na terenie Gminy Lipiany. 

2) Załączniki: 

• pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych; 

• pisemna zgoda właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany 

punkt sprzedaży napojów alkoholowych; 

• zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem 

opłaty za korzystanie z zezwolenia - dotyczy przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Lipiany. 

 

5. Opłata  

Opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest 

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

zezwoleń. Opłata roczna wynosi: 

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa; 

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa); 

• 2100 zł – na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 

 

6. Termin załatwienia 

Do 30 dni. 

 

7. Sposób załatwienia 

Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych. 

  

8. Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                        

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

stronie.  

 

9. Informacje dodatkowe 

• W przypadku braków formalnych i braku kompletu dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  

http://www.lipiany.pl/
mailto:umig@lipiany.pl


 

 

 

• Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom 

posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom 

Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

10. Odbiór dokumentu 

Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę lub 

pełnomocnika po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia. 

 

11.  Załączniki 

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

 


