
Urząd Miasta Radomska
Tel.  44 685 – 45 – 00, fax. 44 685 – 45 – 13  
www.radomsko.pl 
godziny pracy:
poniedziałek, środa – piątek:   730 – 1530

wtorek:   730 – 1700 

KARTA INFORMACYJNA  Nr  FFP.I./25 
  ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE 

NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Komórka odpowiedzialna: Referat Podatków 
Osoba właściwa                    
do załatwienia sprawy:

Pani Urszula Jagła, Pani Katarzyna Mruklik

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
parter, pokój 6

Telefon: 44 6854456, 44 6854458
Podstawa prawna: � Art. 181 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2137 z późn. 
zm.) 

Forma wnoszenia podania: Osobiście lub pocztą
Wymagane dokumenty: 1. Wniosek

2. Posiadane zezwolenie na sprzedaż  napojów alkoholowych wraz z  odpowiednim 
dowodem  potwierdzającym  dokonanie  opłaty  za  korzystanie  z  zezwolenia  (do 
wglądu)  lub  zaświadczenia  o  posiadaniu  tego  zezwolenia  –  nie  dotyczy 
przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez Prezydenta Miasta Radomska 
oraz innych przedsiębiorców, jeżeli w CEIDG figuruje informacja o posiadanych przez nich 
zezwoleniach.

3. Zgoda właściciela lub użytkownika lokalu (terenu) stanowiącego punkt sprzedaży.

Formularze do pobrania: Wniosek
Opłaty:

� Opłata za zezwolenie jednorazowe wynosi  1/12 rocznej  opłaty  za poszczególne 
rodzaje zezwoleń.

Opłata roczna wynosi:
� 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
� 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu
� 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu
Opłatę należy uiścić na konto  dochodów Urzędu Miasta Radomska w GETIN NOBLE 
Bank S.A. O/Radomsko na rachunek ogólny dochodów podatkowych: 
49 1560 0013 2039 6334 0000 0007.   

Forma załatwienia 
sprawy:

Zezwolenie lub decyzja odmowna

Termin załatwienia 
sprawy:

Do miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – do 2 miesięcy     -    od dnia 
wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy: Od zezwolenia/decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji, wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 
Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Informacje dodatkowe: 1. Jednorazowe zezwolenie otrzymują podmioty gospodarcze, które posiadają 
stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. 

2. Zezwolenia wydawane są na 2 dni.
3. Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście przez wnioskodawcę lub 

pełnomocnika.


