Czernikowo ....................................
Urząd Gminy Czernikowo
ul. Słowackiego 12
87-640 Czernikowo
tel. 054/287-50-01

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
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)
❑ „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
Oznaczenie przedsiębiorcy(ów): (imię i nazwisko przedsiębiorcy(ów) albo nazwa osoby prawnej)
1) .......................................................................................................................... .......................................................
2) .................................................................................................................................................................................
Siedziba i adres firmy: .............................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
Numer telefonu kontaktowego (za zgodą nioskodawcy)..............................................................................................
Numer w rejestrze przedsiębiorców .......................................................................................................................
(dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS )

Numer identyfikacji podatkowej – NIP przedsiębiorcy .......................................................................................
(w przypadku spółki cywilnej należy podać nr NIP spółki oraz nr NIP wszystkich wspólników spółki)

.....................................................................................................................................................................................
Pełnomocnik: ............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.)

Adres punktu sprzedaży: .........................................................................................................................................
Typ obiektu ……………………………………...…................................................................................................
………………………………….................................................................................................................................
(np. budynek wielorodzinny, usługowo-biurowy, kiosk, pawilon)
- jeżeli punkt sprzedaży znajduje się w budynku wielorodzinnym, to proszę podać właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora
budynku………………………………………….………………………………………………………………………………………………...

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego): ……………………….….
.....................................................................................................................................................................................
Przedmiot działalności gospodarczej: (rodzaj placówki - branża oraz nazwa lokalu)
✓

handel detaliczny: ...............................................................................................................................................

✓

gastronomia: ........................................................................................................................................................

Godziny prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
✓

dni powszednie…………………………………………….……………………………………………………

✓

sobota………………………………………………………………………………...…………………………

✓

niedziela…………………………………………………………………………...……………………………

✓

święta………………………………………………………………………...…………………………………

Adres do doręczeń:....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Uwagi:.........................................................................................................................................................................

.................................................................................
Czytelny podpis(y) przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*

* W przypadku prowadzenia działalności na podstawie umowy spółki cywilnej – podpisy wszystkich wspólników.

POUCZENIE
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
1) Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,
2) Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
3) Decyzję 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. z 2018 r. poz.
1541).

2.

Wniosek należy składać z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu).

3.

Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie
pozostawiony bez rozpoznania.
Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

