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KARTA USŁUG nr SP/2 
 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Referat Spraw Społecznych (SP) ul. Sikorskiego nr 41, I piętro, pok. 203, tel. 94 36 334 85 w. 863 lub 94 34 46 863. 
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

 Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom., 78-500 Drawsko Pom., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41, I p, pok. 210 lub  
 Ref. Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom., ul. ul. Sikorskiego nr 41, I p., pok. 203,  
PODSTAWA PRAWNA: 

• ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.), 
• Uchwała VII/60/2019 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 

Drawsko Pomorskie 
• Uchwała VII/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach na terenie gminy Drawsko 

Pomorskie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych  
 

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW: 
1. Zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych na terenie gminy Drawsko Pomorskie – SP/2/1/, 
2. Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych – SP/2/2, 
3. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć 

(catering) – SP/2/3, 
4. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych – SP/2/4, 
5. Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych - SP/2/5, 
6. Rezygnacja/wygaszenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - SP/2/6, 
7. Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - SP/2/7, 
8. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - SP/2/8, 
9. Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – SP/2/9.  
 

RODZAJE ZEZWOLEŃ: 
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych: 

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. 
 
Przedsiębiorca, który podaje lub sprzedaje różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur i 
wykorzystuje do tego napoje alkoholowe o zawartości pow. 18% alkoholu, musi posiadać zezwolenie na sprzedaż alkoholu 
pow. 18% (art. 18 ust. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
 
Ze względu na charakter sprzedaży wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

1) do spożycia w miejscu sprzedaży (tzw. sprzedaż w gastronomii) – na okres nie krótszy niż 4 lata, 
2) do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż alkoholu w sklepach) – na okres nie krótszy niż 2 lata, 
3) jednorazowe – na okres do 2 dni, 
4) w ramach organizowanych przyjęć (catering) – na okres do 2 lat, 
5) wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych – na okres do 6 m. od dnia wygaszenia 

podstawowego zezwolenia. 
 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 
Organ właściwy do wydania zezwolenia: 
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, poza miejscem sprzedaży, na 
jednorazową sprzedaż oraz na wyprzedaż napojów alkoholowych wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze 

względu na lokalizację punktu sprzedaży.  
 
Przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach organizowanych przyjęć, właściwość organu 

zezwalającego określa się zgodnie z adresem zakładu głównego (siedzibą) przedsiębiorcy. 
 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZEZWOLENIA: 

Przepisy ustawy stanowią wprost, że zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być udzielone wyłącznie 
przedsiębiorcom.  

Definicja przedsiębiorcy podana jest w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gosp. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) 
• Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nabywają status przedsiębiorcy po uzyskaniu wpisu w CEIDG. 
• Osoby prawne, które prowadzą działalność gospodarczą muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS. 
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• Jednostki organizac., którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (tzw. ułomne osoby prawne), to przede wszystkim 
sp. osobowe prawa handlowego (sp. jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), sp. kapitałowe w organizacji. 

Działalność gospodarczą może prowadzić stowarzyszenie zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń KRS. Zgodnie z art. 34 
ustawy o stowarzyszeniach, aby prowadzić działalność gospodarczą takie stowarzyszenie musi uzyskać dodatkowy wpis w 
rejestrze przedsiębiorców w KRS. 
 

Jako stowarzyszenia działają również Ochotnicze Straże Pożarne. Wynika to z art. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) 
 

O zezwolenie jednorazowe może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca, który posiada zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz jedn. Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

Zezwolenie organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Drawsku Pomorskim o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pom. 

dotyczącymi limitu punktów sprzedaży i zasad usytuowania punktów sprzedaży. Ten warunek nie dotyczy zezwoleń 
jednorazowych i zezwoleń udzielanych przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć. 
 

OPŁATY 
1. Opłata za korzystanie z zezwolenia: 

Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy, przedsiębiorca ma obowiązek wnieść na rachunek gminy ustawową opłatę za korzystanie z 
zezwolenia w danym roku kalendarzowym przed wydaniem zezwolenia.  
 
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu (gastronomia) 
lub poza miejscem sprzedaży (sklep) oraz związaną z organizacja przyjęć (catering): 
 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności 
zezwolenia. 

 Jeśli przedsiębiorca nie prowadził w poprzednim roku sprzedaży alkoholu, to wnosi na rachunek gminy opłatę podst. w wys.: 
1) 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 
2) 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
3) 2.100,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 Jeśli przedsiębiorca w poprzednim roku posiadał zezwolenie na sprzedaż danego rodzaju alkoholu i występuje o nowe 
zezwolenie, to powinien wnieść opłatę, której wysokość będzie uzależniona od wartości sprzedaży alkoholu w poprzednim 
roku, wykazanej w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  

 

W kolejnych latach obowiązywania zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów 
alkoholowych wykazanej w złożonym oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.  
 Jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym przekroczyła kwotę odpowiednio: 

1) 37.500,00zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
2) 37.500,00zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
3) 77.000,00zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, wówczas opłatę roczną za rok bieżący 

obliczamy mnożąc kwotę wartości sprzedaży w odpowiedniej gr. alkoholi (A,B,C) przez właściwy współczynnik: 
a) dla sprzedaży napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa o wartości powyżej 37.500,00zł – 1,4%, 

b) dla sprzedaży napojów zawierających pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) o wartości sprzedaży powyżej 
kwoty 37.500,00zł – 1,4%, 

c) dla sprzedaży napojów zawierających pow. 18% alkoholu o wartości sprzedaży przekraczającej 77.000,00zł – 2,7%. 

 Jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyła ww. kwot, wówczas opłatę wnosi się w 
wysokości podstawowej tj.: 

1) 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa; 
2) 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa); 
3) 2.100,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. 

 
Opłata za korzystanie z zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych: 
Za każde zezwolenie jednorazowe wynosi opłatę w wysokości 1/12 opłaty rocznej podstawowej tj: 

1) za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75zł; 
2) za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75zł; 
3) za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 175,00zł. 

 

2. Terminy dokonywania opłat za korzystanie z zezwolenia w danym roku kalendarzowym. 

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy: 
1. w pierwszym roku obowiązywania zezwolenia  - przed wydaniem zezwolenia; 

2. w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w terminach:  
1) do 31 stycznia,  
2) do 31 maja, 
3) do 30 września danego roku kalendarzowego. 

Opłatę wnosi się w trzech równych ratach (co nie oznacza, że każdej wyliczonej racie odpowiada taka sama ilość miesięcy i 
dni).  
Jeśli przedsiębiorca nie złoży do 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaż danego rodzaju alkoholu w poprzednim roku, 
ma możliwość złożenia tego oświadczenia w ciągu kolejnych 30 dni, pod warunkiem, że zapłaci dodatkowo 30% rocznej 
opłaty określonej dla danego rodzaju alkoholu. 

Jeśli przedsiębiorca nie dokona w powyższych, ustawowych terminach wpłaty odpowiedniej raty opłaty wówczas może tego 
dokonać jeszcze w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od dnia upływu ustawowego terminu zapłaty, pod warunkiem dokonania 
jednoczesnej dodatkowej zapłaty 30% kwoty tej opłaty.  
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Wyliczenie i pobieranie opłaty jaką przedsiębiorca jest obowiązany wpłacić na rachunek gminy jest czynnością materialno-
techniczną i ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek odstępstw w tym zakresie, a w szczególności wydłużenia 
wyznaczonych terminów związanego z sytuacją „przypadania” końca terminu w dzień wolny od pracy.  
 

3. Gdzie można dokonać opłaty:  

Przedsiębiorca może dokonać opłaty na rachunek gminy przelewem bankowym.  
Numer rachunku Gminy Drawsko Pomorskie: 

PKO BP SA Drawsko Pomorskie 
94 1020 2847 0000 1402 0009 5661 

 
W przypadku opłaty wnoszonej przelewem na rachunek gminy za terminowe dokonanie opłaty należy uznać dzień przyjęcia 
polecenia przelewu przez bank, w którym zlecający przelew ma rachunek z kwotą wystarczającą na pokrycie opłaty, a bank 
wnoszącego opłatę obciążył jego rachunek przed upływem terminu wniesienia tej opłaty. 
Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku wygaszenia lub cofnięcia zezwolenie podlega zwrotowi.  
 

Wyjątki: 
1) zwrot opłaty w przypadku gdy opłata jest nienależna - za opłatę nienależną należy uznać również opłatę wpłaconą po 

upływie ustawowego terminu. 
2) Zwolnienie z opłaty - z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu są zwolnieni przedsiębiorcy prowadzący 

zakład pracy chronionej. Decyzję o nadaniu statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda - art. 30 ust. 1 ustawy z 
27.08.1997 r. o rehab. zawodowej i społecznej. oraz zatrudnianiu osób niepełnospr. (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz.721 ze zm.)  

 

4. Opłata skarbowa:  

1) za wydanie zezwolenia, rezygnację/wygaszenie zezwolenia – nie pobiera się, 
2) za zmianę warunków zezwolenia – opłata za wydanie decyzji - 10,00zł, 
3) za wydanie duplikatu zezwolenia – 24,00zł, 
4) za wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alk. – 17,00zł, 
5) od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00zł (nie 

dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony z opłaty skarbowej). 

Numer rachunku do opłaty skarbowej: 
PKO BP SA Drawsko Pomorskie 

85 1020 2847 2424 3009 0000 1402 
 

WARUNKIEM PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU LUB POZA 
MIEJSCEM SPRZEDAŻY JEST: 

1) posiadanie zezwolenia; 
2) wniesienie opłaty; 
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na 

sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; 
4) 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; 

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży; 
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i 

wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu; 
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, 

w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany; 
8) 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; 
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 
 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA: 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte w przypadku: 
1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności: 

a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, 
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych, 
c) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w domach wypoczynkowych; 

2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych; 
3) 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; 

4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł; 
5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych; 
6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność 

przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie; 
7) 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 upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 
 
WYGAŚNIĘCIE ZEZWOLENIA ORAZ ZEZWOLENIE NA WYPRZEDAŻ: 
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Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, 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. 

 

W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych 
rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia 
upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. 
czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w 
art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września wpłaty odpowiednio I, II i III raty opłaty w 
wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca 
w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 
ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty. 
 

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie 
dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie 
wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. 
 

Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło organ zezwalający może wydać zezwolenie z określeniem terminu na 
wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż 
nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. 
Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, 
może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 
miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż. 
 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
1) termin załatwienia sprawy: do 30 dni. Termin jest uzależniony od pozytywnej opinii GKRPA w Drawsku Pomorskim (nie 

dotyczy zezwolenia na catering i zezwolenia jednorazowego); 
2) sposób załatwienia sprawy: zezwolenie stanowiące decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się 
za pośrednictwem Burmistrza Drawska Pomorskiego. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem i od 4,5% do 18% alkoholu 
z wyjątkiem piwa na terenie województwa zachodniopomorskiego wydaje Marszałek Województwa: 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich  
ul. Korsarzy 34  
pokój nr 120  

 
2) Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydaje Minister Rozwoju:   

Ministerstwo Rozwoju 
Departament Rozwoju Handlu i Usług  
Plac Trzech Krzyży 3/5  
00-507 Warszawa  

 


