
INFORMACJA  
 

SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 
Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego 
alkoholu w roku 2022 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2022 r. Termin ten jest nieprzekraczalny,  
a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 % 
opłaty rocznej, a po tym terminie wygaśnięciem (utratą) zezwolenia. Taka sama zasada dotyczy 
obowiązku złożenia oświadczenia -  jeżeli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia do 31 stycznia , 
spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30 %,  
a po tym terminie wygaśnięciem ( utratą ) zezwolenia. 
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2022 r. można złożyć w jeden z następujących 
sposobów: 
 
1) osobiście w Biurze Obsługi Klienta UG Orły od poniedziałku do piątku w godzinach  
      od 7.15 do 15.15, 
2) za pośrednictwem operatora pocztowego wysyłając wypełniony i podpisany egzemplarz 
       oświadczenia listem poleconym na adres: Urząd Gminy Orły ul. Przemyska 3,  37-716 Orły  
      ( liczy się   data wpływu do urzędu), 
3) za pośrednictwem platformy ePUAP, OBYWATEL.GOV.PL z wykorzystaniem podpisu  
      elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Proszę pamiętać, że po "złożeniu oświadczenia" oraz wyliczeniu opłaty np. za pomocą kalkulatora 
urzędowego, należy wpłacić wyliczoną opłatę na konto ( urząd nie wydaje decyzji naliczeniowej ).  
Za dochowanie terminu uważa się wpływ środków na rachunek bankowy urzędu gminy.   

Konto - Bank Spółdzielczy Żurawica Oddział Orły 
Nr konta: 12 9113 1027 2005 3000 0045 0001  

 

Przy obliczaniu opłaty proszę zwracać  uwagę na końcowy termin ważności posiadanych 
zezwoleń. Jeśli termin ważności zezwolenia upływa w 2023 r. to opłaty dokonujemy proporcjonalnie  do 
daty ważności zezwolenia i jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2023r.  Natomiast jeżeli zezwolenie 
nie kończy się w 2023 r. czyli termin ważności zezwolenia obejmuje rok 2023 lub kolejne, wówczas opłatę 
naliczamy za cały rok i podlega ona automatycznemu podziałowi na trzy raty z terminem płatności do 31 
stycznia, 31 maja, 30 września). W roku nabycia zezwolenia nie istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 
raty płatności należy dokonać jednorazowo przed wydaniem zezwolenia.  

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod nr tel. (16) 6712 693  
wew. 31  lub osobiście w pok. Nr 7. 

 


