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WYDANIE 3

ZEZWOLENIE (JEDNORAZOWE) NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA
W MIEJSCU SPRZEDAŻY
Podstawa prawna:

 Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.);
 Uchwała Nr VII/49/03 Rady Gminy Hyżne z dnia 25.06.2003 r. w sprawie
określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hyżne miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych i Uchwała Nr XXXI/244/09 z dnia 29 grudnia
2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach usytuowania na terenie
Gminy Hyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

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.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójt wydaje decyzję administracyjną.

Wymagane
dokumenty

 Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych,
 zgoda organizatora imprezy lub zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów
alkoholowych,
 kopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z odpowiednim
dowodem potwierdzającym wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Wójta
Gminy Hyżne).

Formularz do
pobrania

Wniosek o wydanie
alkoholowych

jednorazowego

zezwolenia

na

sprzedaż

napojów

Opłaty
Opłatę za korzystanie z jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwoleń,
w wysokości: odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje
zezwoleń tj.

 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 43,75 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa);
 175,00 zł na sprzedaż 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
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

W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do
ich uzupełnienia.
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