WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1. Imię i nazwisko przedsiębiorcy albo nazwa osoby
prawnej: ............................................................................... ......................................................................
.............................................................................................................
Siedziba i adres zamieszkania przedsiębiorcy albo siedziba osoby
prawnej: ........................................................... ..........................................................................................................
........................................................................
NIP: .................................................................................Telefon kontaktowy: ..........................................................

2. Pełnomocnik (imię, nazwisko, adres
zamieszkania): ........................................................................................... .................................................
...................................................................................................................................

3. Oznaczenie rodzaju zezwolenia (zaznaczyć właściwe „X”):
handel

gastronomia
„A” – do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
„B” – od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
„C” – powyżej 18 % zawartości alkoholu

4. Numer w rejestrze przedsiębiorców, albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, albo w ewidencji działalności
gospodarczej: .........................................................................................................

5. Przedmiot działalności (rodzaj, branża oraz nazwa
lokalu): ............................................................................. ...........................................................................
.....................................................................................................

6. Dane obiektu, w którym ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych:
a)

adres

punktu

sprzedaży:...............................................................................................................................
b)

godziny

funkcjonowania

……………………………………………………………………………………………
2.

Wnioskowany termin rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych
……………………………………………

3. Czy w punkcie była prowadzona sprzedaż alkoholu (zaznaczyć właściwe „X”):
placówka nowo uruchamiana
kontynuacja działalności
4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu
dystrybucyjnego): .........................................................................................................................................
.......................................

5. Oświadczam, iż znane mi są przepisy dotyczące detalicznej sprzedaży napojów alkoholowych i
zapoznałem podległy mi personel z zasadami dotyczącymi detalicznego obrotu napojami alkoholowymi.
11. Na jaki okres czasu powinny być wydane zezwolenia………………………………………………………
Pod
rygorem
odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
zeznań
wynikającej
z art. 233 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość podanych w niniejszym wniosku informacji

Świerklaniec……….………….................................
data

podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika

Do wniosku należy dołączyć:
1)
2)
3)

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. nr 171, poz. 1225).

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świerklaniec przy ul. Młyńskiej 3 w terminie 30 dni przed terminem planowanego
rozpoczęcia sprzedaży napojów alkoholowych.

