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DOTYCZY Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów 
alkoholowych na terenie gminy Lipowiec Kościelny 

 

PODSTAWA PRAWNA  Art.18¹ ust. 1,2,3,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(Dz.U. z 2007 r.  Nr 70, poz. 473 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) 

 Uchwała Nr 32/V/2003 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia  
       27 lutego 2003 roku w sprawie  usytuowania na terenie gminy    
       Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i podawania napojów  
       alkoholowych. 

 Uchwała Nr 212/XXXVIII/2006 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z 
dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany ustalenia zasad 
usytuowania na terenie gminy Lipowiec Kościelny miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 

 Uchwała Nr 192/XLIII/2010 Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym z dnia 
26 sierpnia 2010 r. w sprawie  liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu( z wyjątkiem 
piwa). 

 

WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych. 

Załączniki: 
 zgoda organizatora imprezy 

 kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia 
opłaty za wydanie zezwolenia, bądź raty 
(dotyczy przedsiębiorców z innej gminy) 

 kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
(dotyczy przedsiębiorców z innej gminy) 

 dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia. 

DRUKI Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 

SPRAWY 
 
Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym, 06-545 Lipowiec Kościelny 

 

POSTĘPOWANIE / TERMINY 1. Wypełnienie wniosku o  wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych wraz z załącznikami i  złożenie w sekretariacie 
Urzędu Gminy w Lipowcu Kościelnym. 

2. Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przez Wójta Gminy Lipowiec Kościelny 

3. Dokonanie opłaty. 
4. Odbiór dokumentu (osobiście lub za pośrednictwem poczty). 
5. Termin załatwienia sprawy - zgodnie z art. 35 KPA bez zbędnej zwłoki, w 

ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 
dwóch miesięcy). 
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JEDNOSTKA 

ODPOWIEDZIALNA 

Inspektor  ds. obsługi organów gminy – Sabina Malikowska 
Tel. 23 655 50 29, e-mail: s.malikowska@lipowieckoscielny.pl,  

OPŁATY Opłata za wydanie jednorazowego zezwolenia wnoszona jest na 
rachunek Gminy: Bank Spółdzielczy w Żurominie Oddział w Lipowcu 
Kościelnym nr 318242102100000273200010002  
w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje 
zezwoleń, tj. :  
1. 43,75 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% alkoholu i piwa oraz napojów alkoholowych 
zawierających od 4,5% do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa), 

2. 175,00 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu. 

TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lipowiec 
Kościelny w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

UWAGI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

WYKAZ ZMIAN   
Brak zmian – pierwsze wydanie karty usługi 

 
  

 
 

 


