
Procedura załatwienia sprawy : 
 
Kategoria 
sprawy:  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

Sprawa:  Postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Sprawę 
załatwia:  

Stanowisko ds. zwalczania patologii społecznych pokój nr 43 ; tel. 4872-266, 
wewn.114 

Załączniki:   
 
Dokumenty uzyskiwane przez urząd:  
1. Skargi obywateli, zawiadomienia właściwych organów, informacje Policji. 
2. Zebranie we wstępnym postępowaniu wyjaśniającym materiałów uzasadniających wydanie  
zawiadomienia o wszczęciu postępowania (skargi obywateli, zawiadomienia właściwych organów, 
informacje Policji, prawomocne orzeczenie sądu o ukaraniu sprawcy naruszenia przepisów cyt. 
ustawy).  
3. Formalne wszczęcie postępowania jak i przeprowadzenie dalszych czynności, w tym protokół 
przesłuchania stron i świadków. 
 
Forma załatwienia sprawy:   Wydanie decyzji cofającej zezwolenie.  
 
Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni  
 
Podstawa prawna: 
1. Art. 18 ust.10 i ust. 11  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487z późniejszymi 
zmianami).  

2. Art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. 
zm.) w związku z art. 11¹ pkt. 10 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487z późn. zm.). 

 
Uwagi:  
1.  Zezwolenie cofa się w przypadku: 

1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych: 
a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub 

pod zastaw, 
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 

ust. 3 i 4,     
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.  

2.  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. 
3. Zwolnione od pobierania opłaty skarbowej. 


