
Czy 6 miesięczny zakaz ubiegania się wydanie zezwolenia, ze względu na niezłożenie 

oświadczenia lub niedokonanie opłaty, obowiązuje również w innych punktach 

sprzedaży prowadzonych przez przedsiębiorcę? 
 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych stanowi decyzję administracyjną składającą 

się z kilku zasadniczych elementów, do których należy między innymi określenie: 

1. przedsiębiorcy, 

2. miejsca, w którym przedsiębiorca korzysta z zezwolenia, 

3. rodzaju napoju alkoholowego, na który zostało udzielone zezwolenie, 

4. rodzaju działalności objętej zezwoleniem (sprzedaż do spożycia w miejscu lub poza 

miejscem sprzedaży). 

Jednym z istotniejszych pośród wskazanych wyżej elementów zezwolenia jest określenie 

miejsca, w którym będzie prowadzona sprzedaż, świadczą o tym przede wszystkim: 

1. określenie właściwości organu zezwalającego zgodnie z lokalizacją punktu sprzedaży, 

por. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r, poz. 1286, dalej - ustawa.), 

2. wymóg uzyskania pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami rady 

gminy, por. art. 18 ust. 3a ustawy, 

3. określenie, jako jednego z warunków korzystania z zezwolenia, wykonywanie 

działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w 

nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, por. art. 18 ust. 7 

pkt. 6 ustawy. 

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 14 marca 1997 r. (sygn. art. – II SA 

1156/96) w uzasadnieniu do wyroku podniósł, iż zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest 

decyzją o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, wydaje się je bowiem dla indywidualnie 

oznaczonej osoby (fizycznej lub prawnej) i dla konkretnie określonego miejsca. Odnosząc się 

zatem do konkretnej sytuacji, w której przedsiębiorca nie składa oświadczenia o wartości 

sprzedaży lub nie wnosi w terminie opłaty za korzystanie z zezwolenia, organ zezwalający 

wygasza wyłącznie zezwolenie, którego dotyczy przesłanka wygaszenia (por. art. 18 ust. 12 

pkt.5 ustawy). Stosując sankcję, określoną w art. 18 ust. 13 ustawy, polegającą na 

uniemożliwieniu przedsiębiorcy ubiegania się o wydanie zezwolenia przez okres 6 miesięcy 

od wydania decyzji o wygaszeniu zezwolenia, stosuje się ją wyłącznie w odniesieniu do 

zezwolenia za korzystanie, z którego przedsiębiorca nie zapłacił, nie zaś do pozostałych 

zezwoleń, z których być może korzysta on tak w omawianym, jak i innych prowadzonych 

przez siebie punktach sprzedaży. 


