……………………………………………………
(imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa firmy)

……………………………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………………

Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Oznaczenie rodzaju zezwolenia: (zaznaczyć właściwe „X”)
do spożycia
poza miejscem
sprzedaży (detal)

do spożycia
w miejscu sprzedaży
(gastronomia, pikniki)
„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: (imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa i siedziba osoby prawnej – wpisać jeżeli
dane są inne niż te wpisane powyżej)

...........................................................................................................................................................…...
........................................................................................................................................................……..
Nr tel.

Tel. kom.

e-mail

Nr KRS (o ile przedsiębiorca taki numer posiada): .....................…………..
Nr NIP: .....................................

Nr NIP S.C.: ....................................

Pełnomocnik: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.)
...................................................................................................................................................………...
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód
uiszczenia opłaty skarbowej, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2016.1827 t.j. z dnia
2016.11.10).

Nazwa i miejsce wydarzenia podczas którego planowana jest sprzedaż:
........................................................................................................................................................……..
…..............................................................................................................................................................
Nazwa organizatora wydarzenia:
...........................................................................................................................................................…...

Wnioskowany termin ważności zezwolenia - data (nie dłużej niż 2 dni) oraz określenie godzin
sprzedaży napojów alkoholowych:
..................................……………………………………………………………………………………
Ilość punktów sprzedaży podczas imprezy: .........................................……………………………..
Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego):
..................................................................................................................................................................
Osoba odpowiedzialna za nadzór nad sprzedażą napojów alkoholowych
(imię, nazwisko, tel. kontaktowy)

..................................................................................................................................................................
.................................................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów) *

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam aktualne i opłacone zezwolenie/a na sprzedaż napojów alkoholowych
wydane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta ………..….…………………….. na podstawie
art. 18 ust.1
ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487).

.................................................................................................
Czytelny podpis(y) i pieczęć imienna przedsiębiorcy(ów) lub pełnomocnika(ów)*

POUCZENIE
Do wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dołączyć:
 Pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych,
 W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 17 zł. Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

1. Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu).
2. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

3. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni
przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż alkoholu w stałych punktach sprzedaży lub
podczas organizacji przyjęć oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
4. Opłatę za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia
w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń:
 43,75 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu
oraz piwa.
 43,75 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 175,00 zł tj. 1/12 kwoty rocznej wynoszącej 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%
alkoholu
Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wnieść w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy Urzędu:
KBS Aleksandrów Kujawski 91 9537 0000 0010 5356 2000 0026.

……………………..…………………………….., ………………………….
(miejscowość, data)

ZGODA ORGANIZATORA IMPREZY
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………….…
jako organizator
…………………………..……………………….……….……………………………………………..
(nazwa wydarzenia)
wyrażam zgodę na sprzedaż i podawanie napojów o zawartości (właściwe podkreślić):
 „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
podczas trwania imprezy (miejsce wydarzenia) ………………………………………………………..
w dniu (w dniach) ……………………………..……..………. od godz. …….. do godz. ……………..
przez …………………………………………………………………………………………………….
(nazwa przedsiębiorcy lub OSP)
………………………………………………..…………..……………………………………………..

…………………………………………
(czytelny podpis organizatora, pieczątka)

