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

WWNNIIOOSSEEKK  OO  WWYYDDAANNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  SSPPRRZZEEDDAAŻŻ    NNAAPPOOJJÓÓWW  AALLKKOOHHOOLLOOWWYYCCHH  
  

WNIOSKODAWCA 
Imię i nazwisko  
 

………………………………….………………………………………………………………………...………….…………… 
 

Adres……………………………………………………….………………...……………….…........…...……………………… 
 

Telefon………………………………………………………………………….…………………………….…………………… 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia: 

  na sprzedaż napojów alkoholowych (sklep) 

  na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia i catering)  

1. Oznaczenie rodzaju zezwolenia:  

  do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo 

  od 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa 

  powyżej 18% zawartości alkoholu 

2. Przedsiębiorca: 

a) Firma (imię i nazwisko przedsiębiorcy):...................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

b) Siedziba i adres zamieszkania:................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

c) Pełnomocnik - imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku ustanowienia) ………………………………………………… 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców, NIP:……………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Przedmiot działalności gospodarczej:………………………………………………………………………………………………….... 
 

5. Adres punktu sprzedaży (nie dotyczy firm cateringowych):........................................................................................................ 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

6. Godzina sprzedaży napojów alkoholowych (nie dotyczy firm cateringowych):……………..…………..……………...…………… 
 

7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych - magazynu dystrybucyjnego:…………....................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

8.Wnioskowany termin ważności zezwolenia od dnia ................................. do dnia .....................................................................  

PODPIS WNIOSKODAWCY  
(Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

Do wniosku należy załączyć: 

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 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. 

4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 17 zł, 

lub pełnomocnictwo notarialne. 

5. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 

roku poprzednim w przypadku kontynuacji sprzedaży.  

 

 

.........................................................................................................  

(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)  

 

POUCZENIE 

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

1) posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,  

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia,  

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie 
zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,  

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego 
zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w pkt. 2, wydanego 
przez gminę,  

5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,  

6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim 
oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,  

7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych 
zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,  

8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy,  

9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.  

 

Z treścią pouczenia zapoznałem się  

 

 

.........................................................................................................  

(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli) 

Miejsce składania dokumentów:  

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1a, 59-700 Bolesławiec, piętro I, pokój nr 15 (sekretariat). 


