Włocławek, dnia ………………………………………….

DO
Wójta Gminy Włocławek
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych







DETAL – sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży
GASTRONOMIA – sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży

A) zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
B zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
C) zawierających powyżej 18% alkoholu
1. Przedsiębiorca
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( imię i nazwisko/ nazwa)

………………………………………………………………………………………………………………………………..
( siedziba i adres – w przypadku osób fizycznych, w tym wspólników spółki cywilnej- adresy/zamieszkania)

Numer telefonu kontaktowego…………………………………………………………………………………
Pełnomocnicy…………………………………………………………………………………………………………..
( imię i nazwisko, adres)

2. Numer w rejestrze przedsiębiorców…………………………………………………………………………
3. Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki)
4.Przedmiot działalności gospodarczej……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( rodzaj placówki – branża, nazwa)

5.Adres punktu sprzedaży…………………………………………………………………………………………………
( bud. mieszkalny, wielorodzinny, budynek niemieszkalny, pawilon, kiosk, inne)

6. Adres punktu składowania napojów alkoholowych /punktu dystrybucyjnego/
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zezwolenie wydać od dnia ……………………………na okres……………………………………………….
8. Czas pracy placówki od godz …………………….do godz…………………………………………………..
Oświadczam,

że znana jest mi treść ustawy z dnia

26 października 1982r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 ze zmianami) oraz przepisów obowiązujących w gminie w sprawie zasad usytuowania miejsc i
podawania napojów alkoholowych.

…………………………………………………………….
( podpis (y) przedsiębiorcy ( ów) lub osoby upoważnionej)

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. decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu
zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia
2010r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. Nr 136, poz. 914),
4. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z
rejestru przedsiębiorców.
 - właściwie zaznaczyć ”X”
Wniosek należy składać z kompletem załączników.
Wniosek bez wymaganych dokumentów ( załączników) i nie uzupełniony w terminie 7 dni
od dnia wezwania, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) zostanie pozostawiony
bez rozpatrzenia.

Uwaga:
Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji danego punktu sprzedaży, z zasadami
określonymi w Uchwale Rady Gminy Włocławek.

Włocławek, dnia…………………………….
………………………………………………………………
I imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwa firmy)

…………………………………………………………………
(adres zamieszkania przedsiębiorcy i siedziba firmy)

…………………………………………………………………
Tel……………………………………………………………
Do
Wójta Gminy Włocławek

Wniosek o wydanie Jednorazowego Zezwolenia Na Sprzedaż
Napojów Alkoholowych
Zwracam się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż następujących
rodzajów napojów alkoholowych:




A)zawierających do 4,5% alkoholi oraz piwa
B) zawierających powyżej 4,5% do !8 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
C) zawierających powyżej 18% alkoholu
- właściwie zakreślić

1. Miejsce planowanej sprzedaży:………………………………………………………………………….
2.Oznaczenie godzin i dni sprzedaży:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3.Oznaczenie imprezy, podczas której planowana jest sprzedaż: ( nazwa imprezy)
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Organizowany przez ……………………………………………………………………………………………
5.Wskazanie osoby odpowiedzialnej za sprzedaż…………………………………………………….
6.llość punktów sprzedaży podczas imprezy ….………………………………………………………
………………………………………………………
( podpis wnioskodawcy)

6. Posiadam następujące zezwolenie (a) na sprzedaż napojów alkoholowych
- nr ………………..

data wydania……………………………

- nr ……………….

data wydania……………………………

- nr ……………….

data wydania…………………………..

Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
należy dołączyć:
1. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. pisemną zgodę właściciela lub zarządcy terenu, na którym ma być zlokalizowany
punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych,
4. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz zaświadczeniem o dokonaniu
opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych poza Gminą Włocławek.
Wniosek należy składać z kompletem załączników ( oryginały dokumentów do wglądu)
najpóźniej 21 dni przed planowanym terminem imprezy.
Wniosek należy składać z kompletem załączników:
Wniosek bez wymaganych dokumentów ( załączników) i nie uzupełniony w terminie 7 dni
od dnia wezwania, zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,poz. 267 ze zm.) zostanie pozostawiony bez
rozpatrzenia.

Uwaga:
Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji danego punktu sprzedaży, z zasadami
określonymi w Uchwale Rady Gminy Włocławek.

