
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIE MOGĄ BYĆ 
PRZENOSZONE 

Każda zmiana właściciela lub przeniesienie udziałów musi być zgłoszone 
do Departamentu przed zmianą.  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi 
być anulowane przed sprzedażą lub przeniesieniem firmy.  Nowi 
właściciele firmy muszą złożyć wniosek i uzyskać własne zezwolenie 
zanim będą mogli sprzedawać alkohol. 
 

INNE ZEZWOLENIA 
Posiadacz zezwolenia na sprzedaż piwa w sklepie spożywczym 
(„posiadacz zezwolenia”) może być posiadaczem zezwolenia dla 
restauracji, pod warunkiem, że restauracja i sklep spożywczy nie sąsiadują 
ze sobą i nie znajdują się w tym samym lokalu.  Nie ma żadnych 
ograniczeń co do liczby zezwoleń na sprzedaż piwa w sklepie 
spożywczym, które może posiadać jeden posiadacz zezwolenia.   
 

WYSYŁKA I DOSTAWA 
Można dostarczać artykuły sprzedawane w sklepie bezpośrednio do 
klientów w Connecticut.   Dopuszcza się również odbiór w samochodzie 
w miejscu lub na parkingu bezpośrednio sąsiadującym z Twoim sklepem.  
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KONTO eLICENSE 
Konto eLicense można założyć, korzystając z nazwy użytkownika 
podanej przez Departament.  Za pośrednictwem konta eLicense można 
odnowić zezwolenie, anulować zezwolenie, zaktualizować dane 
kontaktowe, składać formularze oraz dokonywać pewnych zmian w 
zezwoleniu. www.elicense.ct.gov 

 
 

AKTUALIZACJA INFORMACJI 
Są Państwo odpowiedzialni za aktualizację informacji kontaktowych 
podanych w Departamencie, w tym adresu e-mail i numeru telefonu.  
Departament będzie kontaktował się z Państwem, wysyłał zezwolenia i 
przypominał o odnowieniu drogą mailową.    
 
 
Jeśli mają Państwo pytania związane z Państwa zezwoleniem na 
sprzedaż piwa w sklepie spożywczym, prosimy o kontakt pod numerem: 
 
Pełnomocnik ds. wyjaśnień/skarg (860) 713-6210 
Nowe wnioski i odnowienia (860) 713-6200 
Przeniesienie akcji lub udziałów (860) 713-6210 
Księgi ewidencji kegów (860) 713-6000 

 
    

Niniejsza broszura jest tylko krótkim przewodnikiem. 
 

Pełne informacje na temat  
zezwolenia na sprzedaż piwa w sklepie spożywczym znajdują się 

w tytule 30. 
Connecticut General Statutes (Statutów ogólnych stanu 

Connecticut) i Connecticut State Regulations (Przepisach stanu 
Connecticut). 
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Dozwolone godziny sprzedaży piwa na podstawie zezwolenia na 
sprzedaż piwa w sklepie spożywczym:** 

Od poniedziałku do soboty 
8:00 do 22:00 

Niedziela 
10:00 do 18:00 

 
Zakaz sprzedaży w: 
Święto Dziękczynienia 

Boże Narodzenie 
Nowy Rok 

(Piwo może być sprzedawane w poniedziałek po Bożym Narodzeniu lub 
Nowym Roku, który wypada w niedzielę). 

 
**Lokalne rozporządzenia miejskie mogą być surowsze** 

 
Definicja zezwolenia  Patrz Connecticut General Statutes §30-20(b)-(c)  

 
WYMOGI ZWIĄZANE Z ZEZWOLENIEM 

 
Coroczne odnawianie Zezwolenie wymaga odnowienia każdego 

roku.  Wiadomość z przypomnieniem 
zostanie wysłana na Państwa adres e-mail 
podany w Państwa aktach.  Data ważności 
jest również podana na zezwoleniu.  

 
Rejestracja zezwolenia Każdego roku należy złożyć nowe 

zezwolenie w urzędzie miasta.  Urzędnik 
opieczętuje oryginał zezwolenia i zatrzyma 
kopię w aktach. Zezwolenie nie zostanie 
aktywowane dopóki nie będzie 
opieczętowane.  

 
Oprawienie  Zezwolenie na sprzedaż alkoholu musi być 

przechowywane w ramce, 
i zawieszenie zezwolenia  w celu zabezpieczenia, oraz zawieszone 

wewnątrz sklepu 
w widocznym miejscu w ogólnie widocznym miejscu. 
  
Oznaczenie kierownika Nazwisko kierownika musi być umieszczone 

na szyldzie zawieszonym obok głównego 
wejścia do sklepu i widocznym z chodnika 
lub ulicy. 

 Przykład:      Michael Brooks 
    Kierownik lokalu 
 
Dostawy Kierownik lokalu nie może przyjmować 

dostaw alkoholu, jeżeli przy odbiorze lokal 
nie podpisze faktury zawierającej informację 
o nazwie handlowej lokalu, nazwisku 
kierownika oraz podpis lub inicjały 
pracownika. Dozwolona jest pieczątka.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przykład pieczątki:   
Odebrał 
Main Street Liquors 
Michael Brooks, kierownik lokalu 
Data: _______________ 
Podpis: ________________ 

 
Faktury za alkohol Lokal musi przechowywać faktury za alkohol z 

ostatnich 2 lat.  Na wniosek może być wydane 
pisemne pozwolenie na przechowywanie faktur 
w innym miejscu. 

 
Ceny napojów  Ceny wszystkich napojów alkoholowych muszą 

być umieszczone na produkcie lub obok niego.     
alkoholowych Lista wszystkich 

Ceny wszystkich napojów alkoholowych muszą 
być umieszczone na produkcie lub obok niego.   

 
Przechowywanie piwa Należy prowadzić zatwierdzone zamykane 

miejsce przechowywania.  Miejsce to musi być 
wystarczająco duże, aby pomieścić piwo 
znajdujące się na stanie.  Dozwolone są 
zamykane chłodnie.  

 
Artykuł ze  Kierownik sklepu spożywczego posiadającego 

zezwolenie na sprzedaż piwa może sprzedać  
zniżką jeden artykuł z kategorii piwa miesięcznie 

poniżej kosztów, pod warunkiem, że artykuł 
ten nie jest przeceniony o więcej niż 10%.  Aby 
zarejestrować produkt, należy utworzyć konto 
na stronie: 
https://www.biznet.ct.gov/DCP_LiquorCont
rol_Retailers 

 
Formularze oświadczeń  Pracownik zażąda od każdej osoby, 
o wieku  której wiek budzi wątpliwości podpisania 

Formularza oświadczenia o wieku.  Formularz 
ten może być stosowany wyłącznie w 
połączeniu z okazanym dowodem tożsamości.  
Wypełnione formularze oświadczenia o wieku 
muszą być przechowywane w lokalu.  

 
Zakaz sprzedaży Sprzedaż nieletnim. (Poniżej 21. roku życia) 
 Sprzedaż osobom odurzonym. 
 Sprzedaż przed lub po dozwolonych godzinach. 
 Sprzedaż innemu posiadaczowi zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu. 
 

**Uwaga:  Masz prawo odmówić sprzedaży alkoholu jeżeli 
podejrzewasz, że dana osoba jest nieletnia lub odurzona .** 

 
Pracownicy Pracownicy mogę mieć piętnaście (15) lat, aby 

pracować w sklepie spożywczym, ale muszą 
mieć co najmniej osiemnaście (18) lat, aby 
sprzedawać piwo.   

 
 
 
 
 
 
 

EWIDENCJA KEGÓW 
 Państwa pracownik w chwili sprzedaży kega (1) umieszcza na wszystkich 

kegach identyfikator z księgi kegów, (2) wymaga od nabywcy kega 
podpisania pokwitowania za keg oraz (3) informuje nabywcę, że 
wpłacona kaucja, jeśli jest wymagana, przepada, jeśli keg zostanie 
zwrócony bez oryginalnego identyfikatora, który jest nienaruszony i 
czytelny.  Księgi kegów są dostępne w Departamencie.  Kierownik 
zachowa kopie wszelkich takich pokwitowań w lokalu objętym 
zezwoleniem przez okres sześciu miesięcy i udostępni je do kontroli i 
skopiowania przez Departament lub organy ścigania.  Informacja 
dotycząca kaucji może być przekazana każdemu nabywcy ustnie lub może 
być przekazana za pomocą napisu o wymiarach co najmniej sześć na 
dziewięć cali, umieszczonego w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży. 
 
 Napis musi mieć następującą treść: 

WPŁACONA PRZEZ NABYWCĘ KAUCJA ZA KEG, JEŻELI 
JEST WYMAGANA, PRZEPADA, JEŚLI KEG ZOSTANIE 
ZWRÓCONY BEZ ORYGINALNEGO IDENTYFIKATORA, 
KTÓRY JEST NIENARUSZONY I CZYTELNY  
     

Nie mogą Państwo zwrócić kaucji, jeżeli zwrócony keg nie posiada 
identyfikatora lub jeśli identyfikator został zniszczony do tego stopnia, że 
nie można odczytać z niego informacji. 
 

PIWO MOŻE BYĆ KUPOWANE WYŁĄCZNIE  
OD AUTORYZOWANYCH DILERÓW 

Mogą Państwo zakupić alkohole wyłącznie od autoryzowanego 
hurtownika lub producenta prowadzącego samodzielną dystrybucję 
posiadającego licencję wydaną przez Liquor Control Division. 
 
 

PIWO MUSI BYĆ KUPOWANE 
W OBRĘBIE TERYTORIUM GEOGRAFICZNEGO 

Wszyscy hurtownicy posiadają wyznaczone terytorium geograficzne, na 
którym mogą sprzedawać określone marki piwa. Zapewnienie, że 
dokonują Państwo zakupu od właściwego dystrybutora należy do 
Państwa obowiązków. 
 
 

SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 
Aby utrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholu muszą Państwo 
prowadzić swoją główną działalność w zakresie sprzedaży produktów 
spożywczych.  Należy zadbać o dobre zaopatrzenie sklepu i rotację 
przeterminowanych zapasów. 
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