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1. Nazwa sprawy  

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego 

działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane 

w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę 

 

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 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, 

którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane 

w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę. 

 

5. Opłata  

1) Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 

nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie 

do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą: 

• 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. 

2) Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie 

pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na 

rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech 

równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 

kalendarzowego. 

3) Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 

poprzednim przekroczyła: 

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – 

wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 

poprzednim, 

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu 

(z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów 

w roku poprzednim, 

• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą 

w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim. 

4) Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, 

są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości 

sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży 

w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”. 

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
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alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 3, wnoszą opłatę 

określoną w punkcie 1. 

5) Wartość sprzedaży – to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

6) Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia                  

i w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach 

w terminach: do 31 stycznia, do 31 maja i 30 września danego roku. 

 

6. Termin załatwienia 

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy. 

 

7. Sposób załatwienia. 

Wydanie zezwolenia. 

  

8. Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                        

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

stronie.  

 

9. Informacje dodatkowe 

1) W przypadku braków wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

2) Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim 

obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego 

oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku 

akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, 

w roku poprzednim. 

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość 

dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz 

z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie 

art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

3) W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w 

ustawowych terminach ratalnych, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej 

czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem 

opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest 

wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu 

niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć 

wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy 

od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 

4) Przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu 

faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 

14 dni od dnia powstania zmiany. 

 

10. Odbiór dokumentu 

http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu#artykul12a
http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu#artykul12a
http://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/20496#art12b
http://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5995/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu#artykul12b
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Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu osobistego przez wnioskodawcę, 

przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty 

za korzystanie z zezwolenia na organizację przyjęć. 

 

11. Załączniki 

• Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, 

którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte 

organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą 

z nim umowę. 

• Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. 
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