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POBÓR OPŁATY PRZY WYGASZENIU 
I COFNIĘCIU ZEZWOLENIA 

 
1. Wygaszenie zezwolenia nastąpiło                     

na wniosek przedsiębiorcy = opłata należna 
liczona jest do dnia wygaszenia wskazanego na 
wniosku. 

2. Wygaszenie z urzędu/cofnięcie: 
a) bez odwołania = opłata należna liczona jest 

do dnia uprawomocnienia się decyzji                      
o wygaszeniu/cofnięciu. 

b) z odwołaniem = opłata należna liczona jest 
do dnia uprawomocnienia się decyzji 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
(SKO). 

 
PAMIĘTAJ:  
 
Musisz uiścić opłatę za faktyczny okres korzystania 
z zezwolenia.  
Brak dobrowolnej wpłaty uruchomi procedurę 
egzekucji.  
Jeżeli posiadasz zezwolenie, jednak nie korzystasz                 
z niego (nie sprzedajesz napojów alkoholowych), 
lecz nie poinformowałeś Burmistrza Nysy o tym 
fakcie (nie złożyłeś wniosku o wygaszenie) jesteś 
zobowiązany zapłacić za okres, w którym 
dysponowałeś uprawnieniem. 
 
 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu                  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;  

- ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Z A S A D Y   
1. Z zezwolenia może korzystać tylko przedsiębiorca            

w nim wskazany. 
2. Zezwolenie obliguje do oferowania jedynie napojów 

alkoholowych w nim wskazanych (A,B lub C  
i w sposób ściśle w nim określony (sprzedaż 
detaliczna, gastronomia, jednorazowa czy w związku 
z  organizacją przyjęć). 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek: 
a) opłacać zezwolenie oraz składać oświadczenia     

o obrotach w terminach określonych w ustawie, 
b) zaopatrywać się wyłącznie u hurtowników 

posiadających stosowne zezwolenia wydane 
przez marszałka województwa lub – w przypadku 
napoi pow. 18% - przez ministra                             
ds. gospodarki, 

c) dbać o ład i porządek w punkcie jak                                
i najbliższej okolicy punktu sprzedaży, 

d) powiadamiać Policję lub Straż Miejską                             
o zakłóceniach porządku publicznego do jakich 
dochodzi w punkcie sprzedaży lub jego 
najbliższej okolicy, 

e) zgłaszać zmiany stanu faktycznego                                
i prawnego w terminie 14 dni od ich zaistnienia 
(np. utrata tytułu prawnego do lokalu 
wskazanego jako punkt sprzedaży czy też 
zaprzestanie sprzedaży). 

4. Przedsiębiorca ma zakaz sprzedaży napojów 
alkoholowych: 
a) osobom nieletnim – należy wylegitymować 

klienta, gdy zachodzi wątpliwość co do jego 
pełnoletniości, 

b) osobom nietrzeźwym, 
c) na kredyt lub pod zastaw. 

5. Aktualne informacje oraz procedury związane                 
z rynkiem napojów alkoholowych znajdziesz  na 
stronie UM Nysa: http://www.nysa.eu lub 

bezpośrednio w merytorycznej komórce:  
 

Urząd Miejski  w Nysie 

Biuro do Spraw Inwestorów  
i Działalności Gospodarczej 
ul. Kolejowa 15, pok. 211 (II piętro) 
tel. +48 77 4080564 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

NAPOJE ALKOHOLOWE 
 
 
 
 
 
 

Terminy, opłaty, zasady i procedury. 
 
 
 
 

 
Prowadzisz sprzedaż napojów 
alkoholowych na terenie Gminy Nysa? 
 
 
Znajdziesz tu wszystko o czym powinieneś 
pamiętać, aby nie utracić prawa                           
do sprzedaży detalicznej napojów 
alkoholowych.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nysa.eu/
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T E R M I N Y 
I. do 31 stycznia: 
1. złożenie pisemnego oświadczenia o wartości 

poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 
poprzednim. W oświadczeniu podaje się kwotę 
należną sprzedawcy za sprzedane napoje 
alkoholowe z uwzględnieniem podatków od 
towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

   
W/w termin jest „niewzruszony”, co oznacza,                
iż wykonanie wskazanych czynności musi 
nastąpić do danego dnia i nie ma możliwości ich 
przesunięcia. 
 
2. dodatkowy termin na złożenie oświadczenia     
     z jednoczesnym wniesieniem opłaty dodatkowej  
     w wysokości określonej szczegółowo w przepisie 

art. 18 ust. 12a ustawy wynosi 30 dni. 
 
II. do 14 dni należy zgłosić wszelkie zmiany 

danych zawartych w zezwoleniu, w tym również 
informację o zaprzestaniu prowadzenia 
działalności w tym zakresie. 

 
O P Ł A T Y 

1. Opłatę wnosi się za korzystanie z zezwolenia  
w danym roku kalendarzowym. 

2. Obliczenie wysokości opłaty jest czynnością 
rachunkową wykonywaną przez przedsiębiorcę. 

3. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia 
opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej  
do okresu ważności zezwolenia 

 
Jak określić ile muszę zapłacić? 

1. podsumuj obroty za rok ubiegły osobno                   
dla każdego zezwolenia (kwoty wskazane                  
w oświadczeniu), 

2. sprawdź czy przekroczyłeś pułapy określone           
w  ustawie, tj.: 
a) 37.500 zł.  dla napojów alkoholowych  

zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – A 
 
 

 
 
 

b) 37.500 zł.  dla napojów alkoholowych  
zawartości od 4,5% do 18% alkoholu                  
(z wyjątkiem piwa) – B 

c) 77.000 zł. dla napojów alkoholowych 
      o zawartości powyżej 18% alkoholu – C 
 

2.1 jeśli nie przekroczyłeś pułapów ustawowych 
           Twoja opłata roczna wynosi: 

A =  525 zł 
B =  525 zł 
C =    2100 zł  

 
   2.2 jeśli przekroczyłeś pułapy ustawowe                        

– musisz obliczyć ile zapłacić: 
A lub B    >  wartość z oświadczenia x 1,4% 
C    >  wartość z oświadczenia x 2,7% 

 
Jak mogę wnieść opłatę należną? 

1. gdy zezwolenie jest ważne cały rok 
kalendarzowy: 

a) wnoszę jednorazową (za cały rok) opłatę                
w styczniu, lub 

b) dzielę należność roczną (pkt 2.1 lub 2.2) przez                                
3 i uzyskuję opłatę ratalną jaką muszę wnosić 
w terminach określonych w  pkt. I.- III 

2. gdy zezwolenie traci ważność/rozpoczyna się  
w danym roku kalendarzowym opłatę uiszcza się 
do 31 stycznia/przed wydaniem nowego 
zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do 
okresu ważności zezwolenia w danym roku. 

 
Jak obliczyć wysokość opłaty proporcjonalnej? 
Opłatę roczną obliczoną zgodnie z punktem 2.1 lub 
2.2 należy podzielić na ilość dni w danym roku 
kalendarzowym (uwaga: 365 lub 366), a następnie 
pomnożyć przez ilość dni ważności zezwolenia                       
w danym roku. 
 

WYGASZENIE ZEZWOLENIA 
1. Na wniosek przedsiębiorcy: 

a) likwidacja punktu sprzedaży, 
b) zmiana rodzaju działalności, 
c) zmiana składu osobowego spółki cywilnej. 

 

 
 
 
2.   Z urzędu: 

a) niezachowanie terminów ustawowych dla       
wniesienia opłaty za korzystanie                           
z zezwolenia (lub w terminie 30 dni z karą 
30% opłaty rocznej), 

b) nie złożenie oświadczenia o obrotach              
do 31 stycznia (lub w terminie 30 dni z karą 
30% opłaty rocznej), 

c) wniesienie opłaty w niewystarczającej 
wysokości, 

d) upływ terminu ważności określonej               
w zezwoleniu -  nie wydaje się decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie. 

Sankcje wygaszenia (pkt. 2 a-c): 
Wniosek o nowe zezwolenie można złożyć dopiero 
po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się 
decyzji o wygaszeniu zezwolenia. 
Decyzja prawomocna – do dnia odbioru decyzji 
należy doliczyć 14 dni. 
 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA 
Organ musi cofnąć zezwolenia przedsiębiorcy, 
który: 
1. nie przestrzega zasad sprzedaży napojów 

alkoholowych określonych w przepisach prawa, 
2. przedstawia fałszywe dane w oświadczeniu                 

o obrotach, 
3. ma sądowy zakaz prowadzenia sprzedaży 

napojów alkoholowych. 
Sankcje cofnięcia: 
Wniosek o nowe zezwolenie można złożyć dopiero 
po upływie 3 lat od prawomocnej decyzji. 
 
Gdzie wpłacać należne opłaty? 
1. KASA UM NYSA w godzinach 7.00– 14.00  

przed udaniem się do kasy należy wystawić 
opłatę w pok. 211 (II piętro). 

2. PRZELEW INTERNETOWY NA KONTO: 
Gmina Nysa 48-300 Nysa  
ING Bank Śląski S.A. O/Opole 
18 1050 1504 1000 0022 8890 6809 
 po dokonaniu przelewu potwierdzenie należy dostarczyć 
osobiście do pok. 211 lub przesłać drogą elektroniczną: 
j.ligas@www.nysa.pl 

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
mailto:j.ligas@www.nysa.pl

