
 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

 
 
Podstawa prawna 
 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.). 

 
 
Wymagane dokumenty 
 
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  
zawierający: 
   a) oznaczenie rodzaju zezwolenia, 
   b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku  
ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, 
   c) przedmiot działalności gospodarczej, 
   d) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 
2. Kopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.                                                            
3. Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie.  

 
Komórka organizacyjna odpowiedzialna  

Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska, pok. nr 11, tel. 564729631.  

Opłaty   

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na 
rachunek Urzędu Miejskiego przed wydaniem zezwolenia, w wysokości odpowiadającej 1/12 
rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. 
 

Zgodnie z powyższym, opłata za: 
1) sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 43,75 zł, 
2) sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
wynosi 43,75 zł, 
3) sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi 175,00 zł. 
 
Opłaty można wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim   
Nr rachunku:  
PKO BP S.A. oddział Nowe Miasto Lubawskie Nr 60 1020 3583 0000 3202 0011 3100 
lub w kasie tutejszego Urzędu Miejskiego – pok. nr 16.  
 

 
 
Miejsce złożenia dokumentów  
 
Sekretariat Urzędu Miejskiego – pok. nr 29.  
 
 
 



Termin załatwienia sprawy 
 
Do 30 dni od złożenia wniosku.  
Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, po spełnieniu wymogów określonych ustawą                     
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
wydaje jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.  
 
 
Tryb odwoławczy 
 
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego         
w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego w terminie 14 dni od 
daty jej doręczenia. 
 
 
Uwagi 
 
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą 
być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.   
Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni. 
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące 
rodzaje tych napojów: 
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo, 
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, 
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu. 


