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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA LEGALIZACJĘ SPRZEDAŻY NAPOJÓW 

ALKOHOLOWYCH „NA WYNOS” W RAMACH BUDŻETU NA ROK 2023   
    

Ustawa zezwala na sprzedaż napojów alkoholowych „na wynos” do konsumpcji 
poza lokalem na okres trzech lat   

    
Utworzenie tymczasowej komisji stanowej w celu zbadania reform mających na 
celu modernizację prawa dotyczącego kontroli napojów alkoholowych w stanie 

Nowy Jork   
    
    

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że ustawa zezwalająca na spożywanie 
napojów na wynos stała się częścią budżetu stanowego na rok 2023. W czasie 
pandemii COVID-19 napoje „na wynos” były ważnym źródłem dochodów dla barów i 
restauracji w stanie Nowy Jork, dzięki czemu wiele małych lokali w całym stanie mogło 
opłacić czynsz lub hipotekę. W ramach tej ustawy bary i restauracje mogą przez okres 
trzech lat sprzedawać napoje alkoholowe „na wynos” do spożycia poza lokalem z 
zachowaniem odpowiednich ograniczeń.   
  
„Branża klubów nocnych i hotelarska w stanie Nowy Jork nie ma sobie równych, a 
zezwalając na sprzedaż napojów na wynos, będziemy nadal wspierać proces jej 
odbudowy po pandemii”, powiedziała gubernator Hochul. „Składam wyrazy 
podziękowania dla liderki większości Stewart-Cousins i marszałka Heastie za pomoc 
we wprowadzeniu tej zmiany, która będzie motorem napędowym dla branży 
hotelarsko-gastronomicznej i kołem ratunkowym, pomagającym jej powrócić silniejszą 
niż dotychczas”.  
  
Nowa polityka wychodzi naprzeciw obawom właścicieli małych firm prowadzących 
sklepy monopolowe, zakazując sprzedaży w butelkach i wprowadzając wymóg 
zamawiania jedzenia i używania szczelnie zamkniętych pojemników. Ponadto w 
ustawie wyraźnie zaznaczono, że wszystkie pojemniki „na wynos” muszą być zgodne z 
miejskimi przepisami dotyczącymi otwartych pojemników. W uchwalonym budżecie 
przewidziano również kompleksową analizę wszystkich przepisów dotyczących kontroli 
alkoholu i napojów alkoholowych oraz powołanie komisji przeglądowej, która 
przedstawi sprawozdanie na temat zalecanych usprawnień dla przedsiębiorstw i 
konsumentów.  
     



Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy o kontroli napojów alkoholowych (Alcoholic 
Beverage Control Law, ABC), aby umożliwić restauracjom i barom posiadającym 
licencję na sprzedaż alkoholu lub wina do konsumpcji na miejscu, sprzedaż tych 
produktów również do konsumpcji poza lokalem. Zgodnie z tą ustawą, zakazującą 
sprzedaży samych napojów, dozwolona jest sprzedaż napojów na wynos wraz z 
zamówieniem istotnego artykułu żywnościowego, pod warunkiem że napój alkoholowy 
jest sprzedawany w szczelnie zamkniętym pojemniku i w godzinach zamknięcia 
obowiązujących w danym hrabstwie, w którym lokal prowadzi działalność. Ponadto 
licencjobiorca, agent lub pracownik licencjobiorcy dokonujący dostawy będzie również 
odpowiedzialny za upewnienie się, że konsument posiada ważny dokument 
tożsamości oraz za sprawdzenie tożsamości i wieku konsumenta w momencie 
dostawy.    
   
W budżecie na rok 2023 utworzono także Komisję ds. Zbadania Reformy Ustawy o 
Kontroli Napojów Alkoholowych – tymczasową komisję stanową, której zadaniem jest 
przeanalizowanie i przedstawienie zaleceń dotyczących modernizacji i uproszczenia 
stanowych przepisów i regulacji dotyczących sprzedaży alkoholu. Komisja zajmie się 
takimi kwestiami, jak m.in:   
  
-   Wpływ ekonomiczny branży na stan;  
-   Zmiany w prawie i/lub zasobach SLA w celu przyspieszenia rozpatrywania 
wniosków o wydanie licencji;  
-   Przepisy dotyczące konsumpcji wśród nieletnich; oraz  
-   Propozycje reform i modernizacji branży, nad którymi głosowali interesariusze 
branży   
    
Komisja będzie się składać z 21 członków, w tym Przewodniczącego Państwowego 
Urzędu ds. Napojów Alkoholowych (State Liquor Authority), który będzie pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji, komisarza Departamentu Podatków i Finansów lub jego 
przedstawiciela, nadinspektora Policji Stanowej lub jego przedstawiciela, dyrektora 
Wydziału Budżetu lub jego przedstawiciela, dyrektora Naczelnego Empire State 
Development lub jego przedstawiciela oraz 16 dodatkowych członków mianowanych 
przez gubernator i Legislaturę. Raport Komisji zostanie opublikowany nie później niż 1 
maja 2023 r.   
     
Ponadto w budżecie stanowym na rok 2023 przewidziano szereg zdroworozsądkowych 
zmian mających na celu modernizację ustawy ABC, w tym:   
  
-    Umożliwienie sklepom monopolowym otwarcia w Boże Narodzenie, jeśli się na to 
zdecydują;   
-    Umożliwienie organizacjom kombatanckim, takim jak Veterans of Foreign Wars i 
American Legion Posts, uzyskiwania licencji, gdy funkcjonariusz policji pełni funkcję 
członka zarządu organizacji;   
-    Umożliwienie wnioskodawcom dostarczenia wymaganego zawiadomienia do gminy 
lub rady gminy za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli gmina lub rada gminy 
zdecyduje się przyjąć zawiadomienie w ten sposób; oraz  



-    Zapewnienie producentom rolnym większej elastyczności poprzez umożliwienie 
działalności na ich terenie ciężarówek z jedzeniem lub innych tego typu przedsięwzięć.   
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