
…………………………..………………………., dnia ……………………………… 
 

 

Wójt Gminy  
Miejsce Piastowe 

 
WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
 
 

- przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży* 

- przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży* 

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo* 

- powyżej 4,5% do18% zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa )* 

- powyżej 18% zawartości alkoholu* 

 
1. Oznaczenie przedsiębiorcy**, NIP, REGON i jego siedziby (adresu): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Pełnomocnicy przedsiębiorcy - ich imiona , nazwiska i adres zamieszkania             

( w przypadku ustanowienia): 
 
1) ………………………………………………………………………………………............... 
2) …………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego( oznaczenie  
 
     Sądu Gospodarczego )  :………………………………………………………..……………… 
 
4. Przedmiot działalności gospodarczej (zgodnie z PKD)  ……………............................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Adres punktu sprzedaży………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
* - niepotrzebne skreślić 
** - w przypadku osoby fizycznej z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania 

 



8. Załączniki: 
 
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu 

stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych, 

2) Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora 

budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym, 

3) Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, 

potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży, 

4) Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów 

alkoholowych punkcie sprzedaży w roku poprzednim* 

 
 

 
 

 
  ……………………………………………………………………… 

(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli) 

 
 
 
 
 
 

POUCZENIE 
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu 
lub poza miejscem sprzedaży jest: 

1. Posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 
2. Wniesienia  opłaty za korzystanie z zezwolenia, 
3. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów przedsiębiorców 

posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów 
alkoholowych, 

4. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt 
sprzedaży, 

5. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem 
tylko przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym 
w zezwoleniu, 

6. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego             
w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia 
powstania zmiany, 

7. Prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone 
przez Radę Gminy, 

8. Przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. 
 
 

 Z treścią pouczenia zapoznałem/ zapoznałam się. 
 
 
 

………………………………………………      
 
                                                                (podpisy przedsiębiorcy) 

 


