Zdzieszowice, dnia …......................
Burmistrz Zdzieszowic

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)
□ „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
2. Oznaczenie przedsiębiorcy:
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
3. Siedziba i adres przedsiębiorcy:
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
4. Pełnomocnik (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.):
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17zł, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.
z 2015r. Nr 783 z późn. zm.).

5. Numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki
numer posiada:
…...................................................................................................................................................................
6. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ..............................................................................................
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki)

7. Przedmiot działalności gospodarczej: (zaznaczyć właściwe „X”)
□ sprzedaż detaliczna (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży)
□ gastronomia (sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży)
8. Rodzaj oraz nazwa punktu sprzedaży (np. sklep monopolowy, restauracja, bar):
.......................................................................................................................................................................
9. Adres punktu sprzedaży: .......................................................................................................................
10. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
…...................................................................................................................................................................
Nr tel.

Tel. kom.

.......................................................................................
podpis(y) wnioskodawcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*
* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

Informacje dodatkowe:
1. Godziny otwarcia placówki: ........................................................................................
2. Opis punktu sprzedaży:

Powierzchnia lokalu sklepowego
sala sprzedaży ........................... m²
zaplecze

............................ m²

ogółem

........................... m²

Inne uwagi*:
- sklep branżowy
alkoholowych

ze

sprzedażą

napojów

- wydzielone stoisko w samoobsługowej placówce
handlowej o powierzchni sprzedażowej powyżej
200m²
- placówka handlowa, w której sprzedawca
prowadzi
bezpośrednią
sprzedaż
napojów
alkoholowych
* - właściwe podkreślić

Załączniki:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt
sprzedaży napojów alkoholowych;
2. zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
3. decyzja właściwego państwowego 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 2015r. poz. 594 i 1893 oraz z 2016r. poz. 65).

