Krynki, dnia ……………….................
...............................................
(imię i nazwisko / nazwa)

................................................
(adres zamieszkania)

Wniosek
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na czas określony,
przeznaczonych do spożycia
1.poza miejscem sprzedaży
2.w miejscu sprzedaży
1. Oznaczenie przedsiębiorcy – wnioskodawcy:
1.1. (nazwa lub imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………..…………….….…
1.2. (siedziba lub adres) ……………………………………………………………………………………………….…….
1.3. (nr w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby fizycznej jest to nr NIP):
………………………………………………………………………………………………………..…………………..
1.4. (numer telefonu kontaktowego)……………………………………………………………………………………..…..
2. Oznaczenie pełnomocnika przedsiębiorcy – wnioskodawcy :
2.1. (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………….….
2.2. (adres zamieszkania) ………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………...….
3. Określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (kod PKD): ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..……………….….
4.

Oznaczenie rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo *,
B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa*),
C) powyżej 18% zawartości alkoholu *.

5.

Określenie adresu punktu sprzedaży: …………………………...................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………....…
6. Określenie adresu punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
…............................................................................................................................................................................................

...............................................
(podpis)
* w pkt. 4 należy zakreślić literę: A, B albo C, stosownie do treści żądania.
Zgodnie bowiem z treścią art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( D z . U . z 2 0 1 6 r .
p o z . 4 8 7 z e z m . ) zezwolenia te wydaje się oddzielnie na każdy z w/w rodzajów napojów alkoholowych.

Zgodnie z treścią art. 18 ust 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) do wniosku należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym (a więc – zgodnie z treścią § 3 pkt 4 lit. A rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 poz. 1422) – zawierającym dwa lub więcej
mieszkań);
3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt
sprzedaży.

