
URZĄD MIASTA Mszana Dolna
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych
Sprawę załatwia
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
przyjmowanie wniosków – II piętro pok. 11, tel. (0-18) 331–00-59 wew. 218

• Danuta Puto
Przyjmowanie wniosków:
Poniedziałek – godz. 8.00 – 16.00
Wtorek – Piątek – godz. 7.30 – 15.30
Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
Zawiadomienie o: 

• likwidacji punktu sprzedaży, 
• zmianie rodzaju działalności punktu sprzedaży, 
• zmianie składu osobowego wspólników spółki cywilnej. 

Informacje na temat opłat
Nie podlega opłatom.
Forma załatwienia
Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie zezwolenia.  
Przewidywany termin załatwienia
1 miesiąc. 
Podstawa prawna

1. Art. 18 ust. 12 pkt 1, 2,3,4,5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473, z późn. zm.). 

2. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administra-cyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) 

Uwagi
1. W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia z uwagi na: 

o likwidację punktu sprzedaży, 
o zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 
o zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 
o upływu terminu ważności zezwolenia
o niezłożenia oświadczenia o którym mowa w art. 11 ust. 4 lub niedokoniania 

opłaty w wysokości określonej w art. 11 ust. 2 i 5 w terminach, o których mowa 
w art. 11 ust 7

2. Decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwolenia wydawane są także z urzędu w przypadku 
niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania 
opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 
danego roku. W takim przypadku Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie 
nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o 
wygaśnięciu zezwolenia. 

3. Od decyzji Burmistrza Miasta Mszana Dolna przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu w terminie 14 dni od jej 
otrzymania. 

4. Zgodnie z art. 52 §3, art. 53 §2 oraz art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), w 
przypadku uznania, że nadpłatę za korzystanie z zezwolenia wyliczono w sposób 
nieprawidłowy – stronie przysługuje prawo wezwania do usunięcia naruszenia prawa w tym 
zakresie, które składa się na piśmie do Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od otrzymania 
naliczenia opłaty. W przypadku nieusunięcia naruszenia prawa, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 – za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił 
odpowiedzi na wezwanie – w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie 
naruszenia prawa. Skarga winna odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 30 
sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, 
poz. 1270 z późn. zm.), tj. zawierać m. in.: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, 
imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie 



rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela 
ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników, oznaczenie miejsca zamieszkania, 
pełnomocnictwo – jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, odpisy pisma i odpisy załączników dla 
doręczenia ich stronom, a ponadto wskazanie zaskarżonego aktu, określenie organu, którego 
działania lub bezczynności skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu 
prawnego. 

Dostępność procedury
            1.  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Mszana Dolna.

2.  Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mszana Dolna.


