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KARTA USŁUG  

NR ED/09 
 

 
WYDANIE 1 

 
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYPRZEDAŻ POSIADANYCH ZINWENTARYZOWANYCH 

ZAPASÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

 
Podstawa prawna: 

 
art. 184 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.). 
 

 
Komórka 
odpowiedzialna 

 
Wniosek należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu (pokój nr 2) a sprawę 
prowadzi Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Wójta oraz Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, III piętro, pokój nr 10, tel. 17 2304567. 
 

 
Sposób załatwienia 
sprawy 
 

 

 Osobiście 

 Za pośrednictwem poczty na adres:  
Urząd Gminy Hyżne 
36-024 Hyżne 103  

 Na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Urzędu Gminy Hyżne, 
dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) poprzez wypełnienie, podpisanie i wysłanie wniosku o wydanie 
zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych w trakcie 
organizowanych imprez.  
UWAGA: konieczne jest posiadanie konta na platformie ePUAP oraz profilu 
zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. 

 
Przed odbiorem zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych 
zapasów napojów alkoholowych należy wnieść opłatę za zezwolenie i okazać 
dowód wpłaty przy odbiorze zezwolenia. 
 

 
Wymagane 
dokumenty 
 

 wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. 

 Protokół inwentaryzacji posiadanych zapasów poszczególnych rodzajów 
napojów alkoholowych (wg cen sprzedaży). 

 
Formularz do 
pobrania 
 

 
wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych 

 
Opłaty 
 

 
Wysokość opłat za wydanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, 
zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych:  

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

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

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

 
Powyższe opłaty mogą być dokonywane w kasie tut. urzędu lub na konto:  
17 9158 1011 2002 2000 0013 0001 BS Błażowa O/Hyżne 
 

  

mailto:rada@hyzne.pl
http://hyzne.pl/static/img/k01/Moja%20sprawa%20w%20urz%C4%99dzie/2017/Dzialalno%C5%9B%C4%87%20gospodarcza/wniosek%20na%20wyprzeda%C5%BC.docx
http://hyzne.pl/static/img/k01/Moja%20sprawa%20w%20urz%C4%99dzie/2017/Dzialalno%C5%9B%C4%87%20gospodarcza/wniosek%20na%20wyprzeda%C5%BC.docx


Czas załatwienia 
sprawy 
 

do 30 dni 

 
Tryb odwoławczy 
 

 
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Hyżne,  
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  
 

 
Inne informacje 
 

 
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 wyprzedaży. 
 

 


