.................................................................................
.................................................................................
..................................................................................
(Przedsiębiorca, jego siedziba i adres
w przypadku ustanowienia pełnomocników
ich imiona, nazwiska i adresy zamieszkania)

..................................................................................
(numer w rejestrze przedsiębiorcy lub ewidencji
działalności gospodarczej)

…………………………………………..………………
(tel. kontaktowy)

Wójt Gminy
Rejowiec Fabryczny

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

1. ....................................................................................................................................
adres punktu sprzedaży

2. ........................................................................................................................................
adres punktu składowania napojów alkoholowych - magazynu dystrybucyjnego

3. ....................................................................................................................................
przedmiot działalności gospodarczej

a/ w przypadku sklepu proszę podać powierzchnię sprzedażową ........................... m²
4. ....................................................................................................................................
oznaczenie rodzaju zezwolenia (na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu

oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% alkoholu)

5. Czy sklep / punkt gastronomiczny znajduje się w budynku wielorodzinnym tak* / nie*

Jeżeli tak, to proszę podać właściciela, użytkownika, zarządcę lub administratora budynku
........................................................................................................................................

.......................................................
(podpis/y przedsiębiorcy/-ów)

6. O wydanie zezwolenia ubiegam się:
a) po raz pierwszy tak*/nie*
b) w związku z upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia
.............................................................................................................................
(proszę podać numery poprzednich zezwoleń i datę ich wystawienia )

c) w związku ze zmianą użytkownika sklepu/baru w którym prowadzona była
sprzedaż napojów alkoholowych
.............................................................................................................................
(proszę podać numery poprzednich zezwoleń i datę ich wystawienia )

7. Czy sklep / punkt gastronomiczny usytuowany jest:
- na terenie targowiska – tak*/nie*
- na terenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych,
opiekuńczych - tak*/nie*.

.............................................................
(podpis przedsiębiorcy)
*/niepotrzebne skreślić

Uwaga:
Do wniosku należy dołączyć (zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r., Nr 147 z późn. zmianami):

1.

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,

2.

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
alkoholowych,

3.

pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży
zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

4.

decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków
sanitarnych przez punkt sprzedaży.

