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1. Nazwa sprawy  
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów 

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)  
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1257) 
 
4. Wymagane dokumenty 
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych 

zapasów napojów alkoholowych, 
2) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu), 
3) protokół inwentaryzacyjny posiadanych zapasów napojów alkoholowych 

z wyszczególnieniem (brutto) sprzedaży zinwentaryzowanej napojów alkoholowych 
(odrębny dla każdego rodzaju zezwolenia). 

 
5. Opłata  
1) Kwota opłaty w wysokości odpowiednio: 

• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% 
alkoholu oraz piwa; 

• 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 
4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

• 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 
18% alkoholu. 

2) Opłata wnoszona jest na konto Urzędu Miejskiego nr 59 9393 1010 2600 0824 2000 
0040 Bank Spółdzielczy Wolin O/Lipiany lub w kasie Urzędu. 

 
6) Termin załatwienia 
Do 30 dni. 
 
7) Sposób załatwienia. 
Wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych. 

  
8) Tryb odwoławczy 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Lipian w terminie 14 dni od dnia jej 
doręczenia stronie.  
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9) Informacje dodatkowe 
1) W przypadku braków formalnych lub braku kompletu dokumentów wnioskodawca 

zostanie wezwany do ich uzupełnienia.  
2) Zezwolenie na wyprzedaż wydawane jest przedsiębiorcom, których zezwolenie 

wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust 12 w/w ustawy. 
3) Zezwolenia na wyprzedaż wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż 6 miesięcy 

od dnia wygaśnięcia poprzedniego zezwolenia. 
4) Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, 

zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż 
po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 

5) 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 
Odbiór zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów 
alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub 
za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za wydanie zezwolenia 
na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. 
 
11) Załączniki 
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych 
zapasów napojów alkoholowych. 
 


