Numer telefonu kontaktowego
Przedsiębiorcy: ……………………..

……………………., dnia …………….

WÓJT GMINY w KOZŁOWIE
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
o zawartości:
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
(właściwe proszę podkreślić)
do spożycia w miejscu sprzedaży/do spożycia poza miejscem sprzedaży
(właściwe proszę podkreślić)
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu (w przypadku osoby fizycznej imię,
nazwisko i adres zamieszkania): ……………...............………………………………….........……
…………………………………………………………...............…………………………………….
..…………………………………………………………...............…………………………………...
2. Pełnomocnicy przedsiębiorcy (w przypadku ich ustanowienia) – należy podać imiona,
nazwiska i adres zamieszkania: …………………..............…………………………..............…….
………………………………………………………………………………………..............……….
.….…………………………………………………………………………………...............………...
3. Numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: ______________
4. Numer NIP przedsiębiorcy: __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __ __
5. Przedmiot działalności gospodarczej:
………………………………………………………………………………………..........…….…….
……………………………………………………………………………………...........……………
.…………………………………………………………………………………........…..……………
6. Adres punktu sprzedaży:
……………………………………………………………………………...............……………….…
…………………………………………………………………………...............…………………….
7. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
…………………………………………………………………………...............…………………….
Oświadcza, że w okresie ostatnich 3 lat nie cofnięto mi zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz, że
obecnie nie jest prowadzone postępowanie administracyjne o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Polski.
__________________________________
(podpis wnioskodawcy)
– VERTE –

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. odpis lub oryginał dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu
stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
2. odpis lub oryginał* pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora
budynku, jeżeli punkt będzie zlokalizowany w budynku mieszkaniowym wielorodzinnym;
3. odpis lub oryginał* w przypadku gdy sprzedaż i podawanie odbywać się będzie w miejscu
sprzedaży, a lokal znajduje się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej do wniosku należy dołączyć zgodę mieszkańców w/w
zabudowy;
4. odpis

lub

oryginał*

decyzji

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. Nr 171, poz. 1225).
*Zgodnie z art. 76a§ 2 Kpa zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis
dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza
albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

