
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów 

alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal). 

Zezwolenia dzielą się na rodzaje: 

  A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo; 

  B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa); 

  C - powyżej 18% zawartości alkoholu. 

 Wymagane dokumenty: 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt 

sprzedaży napojów alkoholowych (np. akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, 

użyczenia itp.) 

• pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli 

punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 

• 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z 

późn. zm.). 

Opłaty administracyjne: 

1. Przedsiębiorca przed wydaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dokonuje 

opłaty za korzystanie z zezwolenia. 

Opłata za cały rok kalendarzowy wynosi: 

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, 

- 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % 

alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu 

Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie  

i jej wysokość naliczana jest od dnia obowiązywania zezwolenia do końca roku 

kalendarzowego, w którym zezwolenie zostało wydane. Opłatę należy uiścić rachunek 

bankowy Urzędu Miejskiego nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006. 

2. W każdym następnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem przedsiębiorca 

prowadzący sprzedaż napojów  alkoholowych jest zobowiązany do złożenia do dnia 31 

stycznia, pisemnego oświadczenia  o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 



alkoholowych w roku poprzednim. Równocześnie jest zobowiązany do dokonania opłaty za 

korzystanie z zezwolenia w wysokości wynikającej z oświadczenia.    

 

 

 


