
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:  

• dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego  
punkt sprzedaży,  

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

• decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu. 

Zezwolenia organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży          
z uchwałami rady gminy dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania 
punktów sprzedaży. 

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1.     Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym 
roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do  okresu ważności zezwolenia ) i za cały rok 
wynoszą: 
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 
·     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem 
piwa), 
·     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu. 
 
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży 
napojów alkoholowych w roku poprzednim. 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. 
  
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe,                  
z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  
  
2.      Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący 
sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży 
napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
·     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi   
w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, 
·     37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu                  
(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku 
poprzednim, 
·     77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi              
w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim. 
  
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 
alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2. 
 
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym 
zezwoleniem w bezwzględnie nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia lub w trzech 
równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 



kalendarzowego. W roku nabycia bądź utraty ważności zezwolenia nie istnieje możliwość 
rozłożenia opłaty na raty.  
Opłata dokonywana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. 
  
Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia skutkuje wygaśnięciem 
posiadanego zezwolenia. 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub 
niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek 
o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania 
decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

Terminy płatności ww. opłat zostały określone przez ustawodawcę w sposób ścisły - 
poprzez kalendarzowe daty ich upływu. Przepisy te nie przewidują jakichkolwiek 
odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia wyznaczonych terminów 
związanych z sytuacją "przypadania" końca terminu w dzień wolny od pracy (jakim 
jest sobota i niedziela). 

   
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub 
poza miejscem sprzedaży jest: 

• posiadanie zezwolenia; 
• wniesienie opłaty; 
• zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; 
• w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 

kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany 
punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego 
dokonanie opłaty; 

• posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży; 
• wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez 

przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym                     
w zezwoleniu; 

• zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku 
do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany; 

• prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez 
radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży   
i podawania napojów alkoholowych; 

• przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa; 

Cofnięcie zezwolenia : 
  
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku: 

• nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych, a w szczególności: 

            - sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na 
kredyt lub pod zastaw; 
            - sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu 
w ośrodkach szkoleniowych; 



            - sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej  18 % alkoholu w domach 
wypoczynkowych; 

• nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów 
alkoholowych; 

• powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu 
sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze 
sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten 
punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego; 

• wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych 
źródeł; 

• przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych; 

• popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę 
odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 

• orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby 
odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem. 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne 
wydanie zezwolenia nie wcześniej, niż po upływnie 3 lat od wydania decyzji o jego 
cofnięciu. 

Wygaśnięcie zezwolenia oraz zezwolenie na wyprzedaż: 

Zezwolenie wygasa w przypadku: 

• likwidacji punktu sprzedaży; 
• upływa terminu ważności zezwolenia; 
• zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży; 
• zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej; 
• niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych w roku poprzednim do 31 stycznia lub niedokonania opłaty                   
w ustawowo określonych wysokościach i terminach; 

 
 


