
 
 
 
 
 
 
 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓ W ALKOHOLOWYCH 
 
 
 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 

może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta/ burmistrza, prezydenta 

miasta/, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej 
„ organem zezwalającym ”. 

 
Zezwolenie wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. 

Zezwolenie wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 

1.   do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo, 
2.   powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa /, 
3.   powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 
 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z późniejszymi zmianami/ do wniosku o 

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć następujące dokumenty: 
 

1.   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 
sprzedaży napojów alkoholowych; 

2.   pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt 
sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym; 

3.   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której 

mowa w art. 65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia / Dz.U. z 2018 r. poz. 2244/ 
 
 
 

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓ W ALKOHOLOWYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SPOZYCIA W MIEJSCU LUB POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY 

 
I. Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorca 

wnosi na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia , w wysokości: 
 

525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
 

525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu 

/ z wyjątkiem piwa/, 
 

2 100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów  zawierających powyżej 18% alkoholu; 
 

Powyższa kwota opłaty dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie 

sprzedaży napojów alkoholowych. 



 
 
 
 
 
 
 

II. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są 
obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 
 
 
 
 
 

W przypadku, gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy: 
 

37 500 zł – dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

 
37 500 zł – dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu / z wyłączeniem piwa/ - 
wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 

 
77 000 zł – dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7 % 
ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim; 

 
 
 

III. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych nie przekroczyła wyżej wymienionych wartości wnoszą opłatę w wysokości 

określonej w punkcie I / opłata podstawowa /. 
 
 
 

IV. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na 

rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych 

ratach w terminach: 
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. 
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości 

proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
 
 
 

V. Zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi / Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z późniejszymi zmianami / zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych wygasa w przypadku : 
 

1. likwidacji punktu sprzedaży, 
2. upływu terminu ważności zezwolenia, 

3.zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży, 
4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej, 
5. niedopełnienia w terminach obowiązku: 
a/złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub 

b/dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5 
 

Art. 18 ust. 12 a – W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit.a, zezwolenie wygasa z upływem 30 

dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ 

ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności 

określonej w ust. 12 pkt 5 lit.a  nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty 

dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2. 



 
 
 
 
 
 
 

Art. 18 ust. 12b – W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt.5 lit.b, zezwolenie wygasa z 
upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości 

określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do 

dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit.b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 

albo 5, powiększonej o 30% opłaty. 
 

Dodatkowe informacje: 
 

1.   Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłaszania organowi zezwalającemu zmiany stanu 

faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od 

daty powstania zmiany. 
2.   W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych 

terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie 

wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 


