Września, dnia ..................................

Wniosek o wydanie zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Oznaczenie przedsiębiorcy :
...............................................................................................................................................................
Siedziba i adres przedsiębiorcy ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................
REGON: ........................... TEL: ............................ E-Mail ….............................................................
Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki
numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP):
...............................................................................................................................................................
2. Oznaczenie pełnomocnika przedsiębiorcy (w przypadku ustanowienia):
Imię i nazwisko .....................................................................................................................................
Adres zamieszkania ..............................................................................................................................
3. Określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej (rodzaj, branża):
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4. Oznaczenie rodzaju zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:
A. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo*

detal/gastronomia*

B. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) *

detal/gastronomia*

C. powyżej 18% zawartości alkoholu*

detal/gastronomia*

5. Dane obiektu, w którym prowadzona będzie sprzedaż alkoholu:
Adres punktu sprzedaży: .......................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Typ obiektu (budynek wielorodzinny, pawilon handlowy, kiosk, restauracja, bar, stacja benzynowa
itp.) ........................................................................................................................................................
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ................
................................................................................................................................................................
7. Czy w danym punkcie była prowadzona sprzedaż alkoholu ?*
tak, kontynuacja sprzedaży
nowo uruchomiony punkt sprzedaży
zmiana przedsiębiorcy w istniejącym punkcie sprzedaży
.............................................
(podpis wnioskodawcy)

*) zaznaczyć właściwe
Zgodnie z treścią art 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz. 487 – tekst jednolity ze zm.), zezwolenia
wydaje się oddzielnie na każdy z w/w rodzajów napojów alkoholowych.
Zgodnie z treścią art 18 ust 6 wspomnianej ustawy, 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,
3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu,
o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594 – tekst jednolity ze zm. )

