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KARTA  INFORMACYJNA 
 

Urząd Miejski w Tczewie ul. Pl. M.J. Piłsudskiego 1 
Tel. 58   77-59-300    Fax  531-34-52         

ZEZWOLENIA  NA  SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DLA 
PRZEDSIĘBIORCY, KTÓREGO DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ 

Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny : 
Urząd Miejski w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, tel./fax 58 777-53-43,  

www.dp.tczew.pl; e-mail: info@dp.tczew.pl 
 

Komórka odpowiedzialna  
Biuro Wspierania Przedsiębiorczości 
 

Wymagane dokumenty: 
Wniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć. 
 

Opłaty*:  
1. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo – 525 zł 

2. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł 

3. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu – 2 100 zł 

* opłata naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia 

Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.  
 

Termin załatwienia sprawy:  
W ciągu miesiąca, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności, niezbędne do uwzględnienia w toku 

postępowania. 
 

Sposób załatwienia sprawy 
Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

 
Tryb odwoławczy:  
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania decyzji.  
 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn.zm.). 

2. Uchwała Nr XLIII/385/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Tczewa odrębnie dla 

poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.   
 

Inne informacje:  
Na terenie miasta obowiązują obecnie limity w wysokości 390 punktów na sprzedaż napojów 

alkoholowych, w tym: 

1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 150, 

2. pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 120, 

3. pow. 18% zawartości alkoholu - 120 

oraz 150 limitów na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia), w tym: 

1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 60, 

2. pow. 4,5% zawartości alkoholu z wyj. piwa – 45, 

3. pow. 18% zawartości alkoholu - 45 
 



Druki:  
Nie obowiązują. Wniosek sporządza się samodzielnie. Można skorzystać z formularza przygotowanego 

przez UM. 

                                 

13.12.2021 

 

 

Wytworzyła: Marta Andraszewicz 

Zaakceptował: Krystian Jendrzejewski Kierownik Biura Wspierania Przedsiębiorczości  


